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επικαιρότητα

Κοτζιάς: Η επίσκεψη Ερντογάν δεν ήταν φιάσκο

Μ
ετά από τρεις ώρες συνεδρίασης της επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τα α-
ποτελέσματα της επίσκεψης του Τούρκου προ-
έδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας, ο 

κ. Νίκος Κοτζιάς προχώρησε σε δημόσια παραδοχή που προ-
καλεί αίσθηση για υπουργό Εξωτερικών, λέγοντας: «Δεν έχω 
διάθεση να βλέπω κανέναν από την Τουρκία ούτε να συνομι-
λώ με κανέναν από την Τουρκία, αλλά αν τα βγάλω αυτά στην 
εξωτερική πολιτική, θα βγάλω το άχτι μου και δεν θα κάνω ε-
ξωτερική πολιτική».
Ο ίδιος επισήμανε ότι κριτήριο για την άσκηση της εξωτερι-
κής πολιτικής αποτελεί το συμφέρον της χώρας και κάλεσε την 
αντιπολίτευση να απαλλαγεί από φοβικά σύνδρομα, καθώς 
τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς στηρίζονται στο διε-
θνές δίκαιο.
Ο κ. Κοτζιάς αντέκρουσε και την κριτική για τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, λέγοντας ότι «η κυβέρ-
νηση τον εμπιστεύεται πολιτικά και νομικά», ενώ σε άλλο 
σημείο πρόσθεσε ότι «από την πλευρά της Τουρκίας, πέραν 
του Ερντογάν, ουδείς μπορεί να λύσει πρακτικά ζητήματα. 
Πέραν του Ερντογάν κανείς δεν μπορεί να λύσει το Κυπρι-
ακό». 
Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε, δε, ότι μεταξύ όσων 
συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρ-
κου προέδρου είναι και η επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών. 
«Ουδείς έθεσε ζήτημα ότι η κυβέρνηση δεν έπραξε και δεν 
είπε τα σωστά. Ό,τι στραβό έκανε ο Ερντογάν, το χρεώσατε 
στην κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα κέρδισε, 
γιατί έδειξε ποιος έχει δίκαιο στο επίπεδο διεθνούς δικαίου 
και πήρε πρακτικά αποτελέσματα σε μια σχέση με τον γεί-
τονα» ανέφερε ο κ. Κοτζιάς, κλείνοντας την συνεδρίαση.
Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο κ. Κοτζιάς υποστήριξε πως 
«αυτή η κυβέρνηση είναι περήφανη που συνολικά έχει ανα-
βαθμίσει τη χώρα» και πρόσθεσε αναφορικά με την επίσκεψη 
Ερντογάν: «Υπήρξε μια μετακίνηση, δεν λέω σεισμική, ανά-
μεσα στις απόψεις που εξέφρασε πριν έρθει και σε αυτά που 
είπε έπειτα από δύο ημέρες στην Ελλάδα».
Ο υπουργός Εξωτερικών στην εισαγωγή του έσπευσε να απα-
ντήσει στην κριτική ως προς την σκοπιμότητα της επίσκεψης 
Ερντογάν, λέγοντας πως πρέπει να αναζητάς δίαυλο επικοι-
νωνίας με τον δύσκολο γείτονα, ενώ ως παράδειγμα επικαλέ-
στηκε την σχέση Νότιας και Βόρειας Κορέας.
«Δεν είμαστε σύμφωνοι με αδράνεια. Θέλουμε εξωτερική 
πολιτική που έχει πρωτοβουλίες δικές της. Δεν υποστηρί-
ζουμε τον απομονωτισμό, αλλά την πολυδιάστατη εξωτε-

ρική πολιτική εκεί που θέλουμε να προωθήσουμε θέσεις και 
συμφέροντα ή εκεί που έχουμε προβλήματα. Οι διακρατικές 
σχέσεις δεν είναι ίδιες με αυτές που έχουμε με έναν γείτονα. 
Δεν μπορείς να τον βγάλεις από την θέση που είναι. Πρέπει να 
αποφασίσεις: συνομιλώ ή όχι; Στην Κορέα μου είπαν ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το βαλλιστικό, αλλά ότι δεν 
έχουν κανάλι συνομιλίας με την Βόρεια Κορέα. Όλες οι υπεύ-
θυνες κυβερνήσεις συζητούν και με τον πιο δύσκολο γείτονα» 
είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Κατά συνέπεια, στο 
ερώτημα σύγκρουση ή ειρήνη, πρωτοβουλίες ή παθητικό-
τητα, απαντήσαμε καλώντας -μετά από επίσκεψη που κάναμε 
στην Τουρκία- τον κ. Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν φοβόμαστε 
καμία επίσκεψη και καμιά συνομιλία». 
Υπογράμμισε, δε, ότι «με τον Ερντογάν αν θέλετε να οικο-
δομηθεί πλαίσιο ειρήνης, αυτός είναι ο πυρήνας εξουσίας. 
Με οποιοδήποτε άλλον και αν συζητήσουμε δεν κρατά τις 
δεσμεύσεις του. Εμείς υπηρετούμε την χώρα. Δεν βγάζουμε 
συναισθηματικό άχτι».
Ο κ. Κοτζιάς, σχετικά με όσα ζητήματα ήγειρε ο Τούρκος πρό-

εδρος την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του, είπε πως «έχουμε 
διαφωνίες με την Τουρκία και τις λέμε δημόσια και δεν κατα-
λαβαίνω γιατί κάποιοι ενοχλούνται», για να προσθέσει 
ωστόσο ότι «υπήρξε μετακίνηση του κ. Ερντογάν -δεν λέω ότι 
ήταν τεκτονική- μεταξύ των θέσεων που εξέφρασε ερχόμενος 
και των θέσεων που ανέπτυξε φεύγοντας από την Ελλάδα».

Κίνδυνος ατυχήματος
Πάντως, ο κ. Κοτζιάς υπογράμμισε ότι μετά το πραξικόπημα 
που σημειώθηκε στην Τουρκία, οι δύο χώρες δεν είχαν κανέ-
ναν δίαυλο επικοινωνίας και κινδύνευαν από το φαινόμενο… 
της χιονόμπαλας.
«Το Σεπτέμβριο στο Ταλίν συναντήθηκα με τον Τούρκο 
υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και είπα ότι δεν μπορούμε 
να συνεχίσουμε να μην έχουμε επικοινωνίες όπως συμβαίνει 
από το πραξικόπημα και μετά. Υπάρχει μεγάλη  Αν δεν έχεις 
επικοινωνία τα λάθη και τα ατυχήματα μπορούν να οδηγή-
σουν σε χιονόμπαλα».
«Ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν διεκδικεί εδάφη. Δεν λέω ότι 
το πιστεύει, αλλά αυτά δήλωσε» επισήμανε ο Νίκος Κοτζιάς.
Ο υπουργός Εξωτερικών απαριθμώντας τα θετικά της επίσκε-
ψης του Τούρκου προέδρου είπε μεταξύ άλλων πως:  
«Η αρχική θέση του κ. Ερντογάν περι αμφισβήτησης της 
Λωζανης μετατράπηκε σε επικαιροποίηση της Συνθήκης της 
Λωζάνης στην άλλη, την Ανατολική πλευρά. Υπήρξε σαφής 
δήλωση ότι δεν διεκδικεί εδάφη. Δεν λέω ότι τα πιστεύει αλλά 
αυτά δήλωσε. Υπήρξε δήλωση ότι η η μουσουλμανική κοινό-
τητα περιλαμβάνει Πομάκους και Ρομά και είναι πρωτοφανής 
παραδοχή. Είπε ότι διατυπώνει παράκληση γιατί δεν μπορεί 
να έχει απαιτήσεις. Ζήτησε συγγνώμη για τους διωγμούς στην 
Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του ’50. Αυτά είναι σημα-
ντικά ζητήματα. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ βγήκαν και υπερασπίστηκαν 
την συνθήκη Λωζάνης. Νομίζει κανείς ότι αυτή η υπεράσπιση 
έπεσε από τον ουρανό».
Αναφορικά με την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην 
Θράκη και όσα είχαν συμφωνηθεί ανέφερε: «Συμφωνήσαμε 
μαζί του να μην κάνει μεγάλη συγκέντρωση και με σημαίες. 
Δεν την έκανε. Να μην κάνει ομιλίες και πήρε ένα μεγάφωνο 
σε ένα σχολείο. Τι είχε κάνει το 2004; Έκανε τέσσερις ομιλίες 
εκτός συμφωνίας. Το πρόγραμμα του κ. Ερντογάν καθυστέ-
ρησε μία ώρα για να αναπαυθεί. Στην προηγούμενη επίσκεψη 
καθυστέρησε κατά τέσσερις ώρες γιατί εκτός προγράμματος 
επισκέφθηκε χωριά όπου έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις με 
οργανωμένες επισκέψεις από Τουρκία. Έχουμε έναν Ερντο-
γάν να κάνει ό,τι γουστάρει και με εμάς δεν έγινε τίποτα από 
αυτά».

Παρομοίασε τα ελληνοτουρκικά 

με τη σχέση Βόρειας και Νότιας 

Κορέας - Απέδωσε τη συνέντευξη 

Ερντογάν στον Σκάι σε παρέμβαση 

Ατζούν και Survivor
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Μ
αζικές απεργιακές συγκεντρώσεις 
πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο 
κέντρο της Αθήνας, με περισσότερα 
από 12.000 άτομα να διαδηλώνουν 

κατά της φτώχειας, των φόρων και της ανεργίας.
 Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ συγκεντρώθηκε στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος. Λίγο μετά πραγματοποίησε 
πορεία προς την Βουλή, με βασικό σύνθημα «Το 
τερματίσατε». 
Στην Ομόνοια συγκεντρώθηκαν τα μέλη του 
ΠΑΜΕ. Στην συνέχεια, κρατώντας δυο σημαίες 
της Παλαιστίνης πραγματοποίησαν πορεία προς 
την Αμερικανική πρεσβεία. 
Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην 
Ομόνοια βρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης 
Κουτσούμπας, ο οποίος σε δήλωσή του επισή-
μανε: 
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει την αθλι-
ότητα, συνεχίζει τη βρώμικη δουλειά σε βάρος 

του ελληνικού λαού. Όσο πιο γρήγορα ξεπερα-
στούν αυταπάτες, ψεύτικες προσδοκίες, απογο-
ητεύσεις, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να 
ανοίξουμε το δρόμο, έτσι ώστε να καταργηθούν 
όλα τα μνημονιακά αντιλαϊκά μέτρα, να ανακτη-
θούν οι απώλειες για τους εργαζόμενους από τα 
χρόνια της κρίσης, να ανοίξει ο δρόμος για ριζι-
κές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και οικονο-
μία. Η υπόθεση βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στα 
χέρια της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων 
της πατρίδας μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε 
μπροστά άμεσα, με αλλαγή του αρνητικού συσχε-
τισμού δύναμης, μέσα στα εργατικά σωματεία, 
μέσα στους συλλόγους, με συμμετοχή στις αρχαι-
ρεσίες, στις διαδικασίες του μαζικού κινήματος, με 
ισχυροποίηση του ΚΚΕ, με ανασύνταξη του εργα-
τικού συνδικαλιστικού κινήματος και ενίσχυση της 
κοινωνικής συμμαχίας, όλων των καταπιεσμένων 
και αδικημένων αυτής της χώρας».

επικαιρότητα

Πάνω από 12.000 άτομα διαδήλωσαν 
για φτώχεια, φόρους και ανεργίαΣε βαρύ κλίμα η Σύνοδος 

Κορυφής: Ελληνική 
δοκιμασία για το προσφυγικό

Η τριβή που δημιουργήθηκε από την επιστολή και την τοποθέτηση του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για τους πρόσφυγες

Η 
τριβή που δημιουργήθηκε από 
την επιστολή και την τοποθέτηση 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για 

τους πρόσφυγες άλλαξε άρδην την κατάστα-
ση, μετατρέποντας την τυπική αυτή Σύνοδο 
σε μια εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των θε-
σμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε ένα σχετικά βαρύ κλίμα καλούνται να 
συνεδριάσουν οι αρχηγοί των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το 
θέμα της κόντρας μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και Κομισιόν πλανάται βαριά πάνω 
από μια κατά τα άλλα τυπική και μη καθορι-
στική Σύνοδο. 
Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλ-
λες θα απασχολούσε τους ηγέτες της ΕΕ με 
θέματα προετοιμασίας της τραπεζικής ένω-
σης και της εμβάθυνσης της ΟΝΕ, πρωτο-
βουλιών κοινής άμυνας, τη συζήτηση του 
μεταναστευτικού στο δείπνο εργασίας και 
τέλος στη τυπική επικύρωση της ολοκλή-
ρωσης της πρώτης φάσης των διαπραγμα-
τεύσεων (διαζύγιο) και την έναρξη του δεύ-
τερου κύκλου (καθορισμός νέας εταιρικής 
σχέσης).
Συμπεράσματα δεν 
πρόκειται να υπάρξουν 
πόσο μάλλον αποφά-
σεις, καθώς από τη μια 
όλα τα θέματα έχουν 
μεταφερθεί στην ατζέ-
ντα του 2018 και από 
την άλλη, η ατμομηχανή 
της Ευρωπαϊκής Οικονο-
μίας, η Γερμανία δεν έχει 
την ικανότητα πολιτικών 
ελιγμών. 
Η τριβή που δημιουργήθηκε από την επι-
στολή και την τοποθέτηση του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ άλλαξε άρδην την κατάσταση, μετα-
τρέποντας την τυπική αυτή Σύνοδο σε μια 
εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Τουσκ, στη 
επιστολή του αντιτίθεται στη δημιουργία 
ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκαταστά-
σεων προσφύγων στην ΕΕ, καλώντας τους 
27 ηγέτες της να εδραιώσουν τη συνολική 

τους προσέγγιση και να την καταστήσουν 
«περισσότερο βιώσιμη, με βάση τα ασφαλή 
εξωτερικά σύνορα και την πρόληψη των 
μαζικών αφίξεων».
Η στάση του αυτή απηχεί τις θέσεις των κρα-
τών της ομάδας του «Βίζεγκραντ» (Πολω-
νία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία) οι οποίες 
έχουν πάρει σαφή θέση ενάντια όλων των 
προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με 
την ελάφρυνση των βαρών της μετανάστευ-
σης από Ελλάδα - Ιταλία μέσω της μεταφο-
ράς (μετεγκατάστασης) ατόμων που μπο-
ρούν να λάβουν άσυλο, στις χώρες της ΕΕ.
Τέτοια είναι η αντίδρασή τους που η Τσεχία 
είχε ως ποσόστωση 50 πρόσφυγες και έχει 
δεχθεί μόνο 12 ενώ Πολωνία - Ουγγαρία 
κανέναν. Ο Ντόναλντ Τουσκ αν και αρχικά 
υπήρξε υπέρμαχος των προγραμμάτων 
αυτών τώρα τα αποκάλεσε διχαστικά και 
αναποτελεσματικά, προκαλώντας σοβαρές 
αντιδράσεις από τη πλευρά της Επιτροπής. 
Ελληνική δοκιμασία για το προσφυγικό και 
η αντίδραση Τσίπρα για Τουσκ
Αντιμέτωπος με μία έντονα αρνητική διά-
θεση πολλών ευρωπαϊκών κρατών να συν-
δράμουν στην αντιμετώπιση της προσφυ-

γικής κρίσης θα βρεθεί από 
σήμερα ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, στη διήμερη 
Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα ο κ. Τσίπρας αναμέ-
νεται να έχει κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση με την Άνγκελα Μέρκελ 
και για το επιπλέον θέμα που 
έχει προκύψει με τις γερμανι-
κές αντιδράσεις περί παρά-

νομης μετακίνησης μεταναστών με πλαστά 
χαρτιά από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές 
χώρες -εξ ου και οι αυστηροί έλεγχοι σε ταξι-
διώτες από την Ελλάδα στα αεροδρόμια της 
Γερμανίας και του Βελγίου, προς το παρόν.
Ο πρωθυπουργός έσπευσε το βράδυ της 
Τετάρτης με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 
να ξεκαθαρίσει την ελληνική στάση, σχετικά 
με την πρόταση του προέδρου του ευρωπα-
ϊκού συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος 
έθεσε θέμα ανατροπής της απόφασης για τις 
ποσοστώσεις στη μετεγκατάσταση προσφύ-
γων στις ευρωπαϊκές χώρες.
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Προβάδισμα 9,4% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν στη Νέα Δημοκρατία οι τάσεις της MRB, που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα τη Τετάρτη.

Π
ρόκειται για τις εξαμηνιαί-
ες τάσεις της MRB, μετά από 
πανελλαδική έρευνα που δι-
ενεργήθηκε σε 2.000 πολί-

τες με δικαίωμα ψήφου με τη μέθοδο 
των προσωπικών συνεντεύξεων από 
την 1η έως την 8η Δεκεμβρίου. 

Πρόθεση ψήφου
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου και 
στα στοιχεία που καταγράφηκαν στις 
τάσεις της MRB, η ΝΔ προηγείται με 
διαφορά 9,4% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. 
Συγκεκριμένα, καταγράφει ποσοστό 
30,7% με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί 
με 21,3%.
Ακολουθεί στην τρίτη θέση το Κίνημα 
Αλλαγής με 10,1% και έπονται Χρυσή 
Αυγή με 6,8%, ΚΚΕ 6,5%, Ένωση 
Κεντρώων 2,8%, Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες 2,2%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2,1%, Πλεύση 
Ελευθερίας 1,5% και Λαϊκή Ενότητα 
1%.
«Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 2,2% των 
ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της 
«Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αγγίζει το 
12,8%. Το ποσοστό της «Αδιευκρί-
νιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: 
3,3% Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ και 
9,5% Λευκό-Άκυρο-Αποχή.

Παράσταση νίκης
Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ προηγεί-
ται με 55,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκε-
ντρώνει 17,4%. Η επιλογή «Κανένα 
κόμμα» καταγράφει ποσοστό 18,6%. 
Ακολουθούν «Άλλο κόμμα» με 6,4% 
και «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» με ποσο-
στό 2,2%.
Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμ-
ματα, ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ, θα θέλατε να κερ-
δίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά 
στις επερχόμενες βουλευτικές εκλο-
γές, το 36,2% απαντά η ΝΔ, το 25,1% 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 30,4% κανένα 
κόμμα, ενώ στο ερώτημα ποιο από τα 
δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ, θα σας 
ενοχλούσε αν κερδίσει έστω και με 
μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες 
βουλευτικές εκλογές, το 47,8% απα-

ντά ΣΥΡΙΖΑ και το 28,3% ΝΔ.
Στο ερώτημα πότε θα θέλετε να προ-
κηρυχθούν βουλευτικές εκλογές, το 
28,7% απαντά να προκηρυχθούν 
άμεσα, πρόωρα το 17,7% και το 
41,3%, στο τέλος της τετραετίας, ενώ 
στο ερώτημα πότε πιστεύετε ότι θα 
προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές, 
το 15% απαντά άμεσα, το 27,5% πρό-
ωρα και το 43,7% στο τέλος της τετρα-
ετίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει και τα ποσοστά που συγκεντρώ-
νουν οι Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο ερώτημα: «Ποιος 
από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήταν 
καταλληλότερος για πρωθυπουργός 
της χώρας;». Συγκεκριμένα, ο πρω-
θυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
συγκεντρώνει το 22,1% των ερωτη-
θέντων και ο αρχηγός της ΝΔ και επι-

κεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης το 31,7%. «Κανένας από τους 
δύο» απαντά το 40,1%.

Οι πολίτες απαντούν για την 
οικονομική κρίση
Στις εκτιμήσεις σε σχέση με την εργα-
σία στους επόμενους 12 μήνες και στο 
ερώτημα ποια από τις παρακάτω φρά-
σεις σας εκφράζει περισσότερο όσον 
αφορά τη σχέση σας με τη δουλειά 
σας, το 49% των πολιτών απαντά ότι 
«θα διατηρήσω τη δουλειά μου, αλλά 
με μικρότερες απολαβές».
Στο ερώτημα αν οι θυσίες των πολιτών 
θα πιάσουν τόπο και θα ανακάμψει η 
ελληνική οικονομία γενικά, το 69,9% 
απαντά «Μάλλον όχι-Σίγουρα όχι» και 

24,7% «Σίγουρα Ναι-Μάλλον Ναι», 
ενώ αν θα υπάρξει βελτίωση και 
ανακούφιση προσωπικά και για την 
οικογένειά τους, οι πολίτες απαντούν 
70,9% «Μάλλον όχι και σίγουρα όχι» 
και 21,9% «Σίγουρα ναι-Μάλλον ναι».
Το 63,7% απαντά «Σίγουρα όχι-Μάλ-
λον όχι» στο ερώτημα «αν σας δινό-
ταν η ευκαιρία να φύγετε από τη χώρα 
θα το κάνατε;». Οι θετικές απαντήσεις 
αγγίζουν το 34,3%.
Στις εκτιμήσεις σε σχέση με το οικογε-
νειακό εισόδημα οι πολίτες σε ποσο-
στό 68% απαντούν ότι ανταποκρίνο-
νται με πολύ μεγάλη δυσκολία ή μόλις 
που καταφέρνουν να ανταποκριθούν 
στις βασικές προσωπικές-οικογενει-
ακές οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ 
ποσοστό 10,7% δηλώνει ότι αδυνα-
τεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να αντα-
ποκριθεί στις βασικές προσωπικές-
οικογενειακές οικονομικές υποχρε-
ώσεις.
Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημα-
ντικότερα προβλήματα της χώρας 
είναι: η ανεργία (65,3%), το φορο-
λογικό σύστημα (47,3%) και η υγεία-
περίθαλψη (35,2%).
Η λέξη «οργή» σε ποσοστό 59,4% 
εκφράζει περισσότερο τους πολίτες 
για το παρόν και το μέλλον της χώρας, 
ακολουθεί η «ντροπή» με ποσοστό 
49,7% και ο «φόβος» με 38,6%.
Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αισιοδο-
ξίας και συγκεκριμένα στο ερώτημα 
πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγματα 
γενικά στη χώρα μας, το 87,2% απα-
ντά «Πολύ άσχημα-Αρκετά άσχημα».
Το 88,6% απαντά ότι είναι «Πολύ 
κακή-Κακή», σήμερα, σε γενικές 
γραμμές η οικονομική κατάσταση της 
Ελλάδας.
Το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο διέ-
νειμε η κυβέρνηση, συναντά τη σύμ-
φωνη γνώμη του 67,1% των πολιτών.
Το 36,1% θεωρεί ότι ο τρόπος δια-
νομής του κοινωνικού μερίσματος 
είναι δίκαιος με το 54,1% να τον θεω-
ρεί άδικο, ενώ περίπου το 9,8% δεν 
παίρνει θέση.

Τάσεις MRB: Προβάδισμα της ΝΔ με 9,4% - 
Στην τρίτη θέση το Κίνημα Αλλαγής

Χαρμόσυνα νέα από 
την Ευρωβουλή: 
«Σώθηκε» ο γύρος και 
το κεμπάπ

Μόλις για τρεις ψήφους, το ψήφισμα που 
ζητούσε να απορριφθεί η πρόταση της 
Κομισιόν για συνέχιση της χρήσης πρόσθετων 
φωσφορικών αλάτων στον κατεψυγμένο γύρο 
δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία 
των 376 ευρωβουλευτών 

Α
σφαλής είναι τελικά ο... γύρος, καθώς το ψήφι-
σμα που ζητούσε να απορριφθεί η πρόταση της 
Επιτροπής για συνέχιση της χρήσης πρόσθετων 
φωσφορικών αλάτων στον κατεψυγμένο γύρο 

δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 376 
ευρωβουλευτών.

Το ψήφισμα που κατατέθηκε από την επιτροπή Περι-
βάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφί-
μων έλαβε 373 ψήφους υπέρ, 272 κατά και 30 αποχές, 
ωστόσο, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη 
απόλυτη πλειοψηφία των 376 ψήφων.

Το ψήφισμα αυτό καλούσε την Ολομέλεια να ασκήσει 
βέτο στη χρήση φωσφορικών αλάτων στον κατεψυγμένο 
γύρο, καθότι υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις 
τους στην υγεία, ενώ  αναμένεται και η δημοσίευση της 
επιστημονικής αξιολόγησης των ουσιών αυτών από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πριν 
από το τέλος του 2018. 

Τι έγινε τελικά με τον γύρο;
Πολλά γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες για την κατά-
σταση γύρω από τη φημολογούμενη απαγόρευση του 
γύρου. Τι έγινε όμως; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) 
είχε επιτρέψει τη συνέχιση χρήσης φωσφορικών αλάτων 
για τη παραγωγή και συντήρηση του γύρου και άλλων 
σκευασμάτων κρέατος, όπως τα κεμπάπ και τα ντονέρ.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ένας αριθμός ευρω-
βουλευτών θεωρούσε πως υπήρχαν βάσιμες ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις τους στην υγεία, κάτι στο οποίο η Επι-
τροπή διαφωνούσε.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρήση φωσφο-
ρικών αλάτων απαιτείται, προκειμένου να σχηματιστεί 
μια πρωτεϊνική μεμβράνη που συγκολλάει τα κομμάτια 
κρέατος και επιτρέπει έτσι την ομοιόμορφη ψύξη και το 
ψήσιμό τους.

Τελικά, στο ψήφισμα οι «γυρο-σκεπτικιστές» δεν κατά-
φεραν να υπερισχύσουν και έτσι δόθηκε ένα τέλος στην 
ιστορία αυτή, που τόσο... ταρακούνησε τους Ευρωπαί-
ους πολίτες.

«Σώσαμε το κεμπάπ σας. Παρακαλούμε» έγραψε στο 
Twitter μετά την ψηφοφορία η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι το μεγαλύ-
τερο μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Ένας κρατούμενος ο οποίος 
έχει καταδικαστεί σε ισόβια 
δεσμά, με βάση τον νόμο 
δικαιούται να καταθέσει 
αίτηση για άδεια με τη 
συμπλήρωση οκτώ ετών, 
είπε - Υποστήριξε επίσης 
ότι έφτασε η ώρα να ανοίξει 
ο δρόμος για γάμους και 
«παιδοθεσίες» από ομόφυλα 
ζευγάρια

Μ
ια συνέντευξη εφ ό-
λης της ύλης έδω-
σε στην διαδικτυα-
κή εφημερίδα «The 

indicator» ο επικεφαλής του Το-
μέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λάμπρου, ο ο-
ποίος τοποθετήθηκε εκτενώς σε 
κρίσιμα ζητήματα που απασχόλη-
σαν τον προηγούμενο καιρό την 
επικαιρότητα. Μεταξύ αυτών, η ά-
δεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο 
πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγα-
ριών και η «παιδοθεσία», το προ-
σφυγικό και τα κέντρα κράτησης. 
Ο κ. Λάμπρου τάσσεται υπέρ της 
απόφασης να χορηγηθεί άδεια 
στο μέλος της 17Ν, Δημήτρη Κου-
φοντίνα αναφέροντας πως «ο 
νόμος είναι συγκεκριμένος ανα-
φορικά με τις άδειες και αυτό 
που αποφάσισε με καθυστέρηση 

οκτώ σχεδόν ετών το συμβού-
λιο της φυλακής δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά η εφαρμογή του ίδιου 
του νόμου. Επαναλαμβάνω με 
καθυστέρηση αρκετών χρόνων. 
Ένας κρατούμενος ο οποίος έχει 
καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά, 
με βάση τον νόμο δικαιούται να 
καταθέσει αίτηση για άδεια με 
τη συμπλήρωση οκτώ ετών. Ο 
Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται 
στις φυλακές πάνω από δεκαπέ-
ντε χρόνια. Δεν μπορεί να υπάρ-
χει καμία διάκριση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των κρατουμένων. Το 
αντίθετο είναι εκδικητικό, κοντό-
φθαλμο και ανάλγητο».
Για το πρόσφατο και αμφιλεγό-
μενο νομοσχέδιο ταυτότητας 
φύλου ο κ. Λάμπρου στέκεται 
στην εικόνα που είδαμε από τον 
εξώστη της Βουλής την ημέρα της 
ψήφισης, λέγοντας πως «είδαμε 
πρόσωπα ευτυχισμένα, χαμογε-
λαστά, πρόσωπα που ένιωθαν 
στο πετσί τους, στη ψυχή τους τη 
δικαίωση. Μετά από τόσα χρό-
νια βασανιστηρίων, χλευασμού 
και απόλυτης περιθωριοποίη-
σης, αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν 
εκείνη την ημέρα πως επιτέλους η 
Πολιτεία τους αναγνωρίζει, είναι 
ορατοί και νομικά, ως ένα βαθμό, 
ισότιμοι. 
Η ηλικία για τον ίδιο δεν παίζει 

κανέναν απολύτως ρόλο. Η άποψη 
του κ. Λάμπρου είναι πως «όταν 
ένα μικρό παιδί ζει σε μια οικογέ-
νεια και όλα τα μέλη καταλαβαί-
νουν ότι το παιδί αντιλαμβάνεται 
τον εαυτό του διαφορετικά, εκεί 
δεν περιμένεις το παιδί να γίνει 
15, 17, 18 ή 25 για να του αναγνω-
ρίσεις αυτό το οποίο είναι. Δεν θα 
αφήσεις αυτό το παιδί να δέχεται 
μπούλινγκ στο σχολείο, τον χλευ-
ασμό στη γειτονιά, τη βία στην 
καθημερινότητά του. Το παιδί 
πρέπει να το περιφρουρήσεις».
Σχολιάζει επίσης αρνητικά την 

πρόσφατη απόφαση του Αρείου 
Πάγου να ακυρώσει τους  γάμους 
ομοφυλόφιλων ζευγαριών στην 
Τήλο μετά από 10 χρόνια καθώς 
ήταν μια μεγάλη και πρωτοπορι-
ακή για τα δεδομένα στην Ελλάδα 
κίνηση. «Ήμουν εκεί όταν έγιναν οι 
δύο γάμοι των ομόφυλων ζευγα-
ριών και μάλιστα ήμουν και μάρ-
τυρας. Καμία απόφαση του Αρείου 
Πάγου ή οπουδήποτε άλλου δεν 
μπορεί να σβήσει την σημασία 
εκείνης της κίνησης. Ήταν ένα γεγο-
νός που ουσιαστικά άνοιξε τον 
δρόμο για να μπορούμε σήμερα 

να συζητάμε με μεγαλύτερη ευκο-
λία αυτά τα θέματα. Το ζευγάρι των 
δύο γυναικών δεν είναι αυτή τη 
στιγμή στη ζωή, δυστυχώς, Τους 
χρωστάμε, όμως, τζούρα ελευθε-
ρίας, τζούρα δικαιωμάτων. Θα τις 
θυμόμαστε με αγάπη, με ευγνω-
μοσύνη θα έλεγα. Με αφορμή το 
γεγονός αυτό, θέλω να πω πως 
είναι επιτακτική ανάγκη να προ-
χωρήσει η Πολιτεία και η κυβέρ-
νηση σε μια πρόταση νόμου για 
την καθιέρωση του πολιτικού 
γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια 
και ασφαλώς για την παιδοθεσία.

Λάμπρου (ΣΥΡΙΖΑ): Η άδεια του Κουφοντίνα καθυστέρησε 8 χρόνια
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Καταδικάστηκε η γυναίκα που κλώτσησε 
παιδί που ζητιάνευε στην Ακρόπολη

Ή
ταν μια από τις φωτογραφίες που 
σοκάρουν τους πάντες: Μια γυ-
ναίκα φαίνεται να κλωτσά, να 
διώχνει με το πόδι της ένα μικρό 

κοριτσάκι που ζητιανεύει κρατώντας ένα 
ακορντεόν, στον πεζόδρομο της Διονυσί-
ου Αρεοπαγίτου, στην Ακρόπολη. 
Τραβήχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 από 
τον φωτογράφο Δημήτρη Μεσσίνη, για 
λογαριασμό του Associated Press. 
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, ο φωτο-
γράφος ανέβασε και πάλι την συγκεκρι-
μένη φωτογραφία στο προφίλ του στο 
Facebook, αυτή τη φορά για να ενημερώ-
σει τους φίλους του πως στην υπόθεση 
υπήρξε εξέλιξη. 
Όπως θυμίζει ο κύριος Μεσσίνης, η φωτο-
γραφία τότε είχε γίνει viral, το θέμα είχε 
συζητηθεί ακόμα και στη Βουλή, ενώ είχε 
ασκηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη εναντίον της 
γυναίκας. Τελικά, μετά από τέσσερα χρό-
νια και συνεχείς αναβολές, η γυναίκα αυτή 
καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστή-
ρια για την πράξη της σε ποινή φυλάκι-

σης τριών μηνών με αναστολή. Η ίδια δεν 
παρουσιάστηκε και καταδικάστηκε ερή-
μην. 
«Είναι στιγμές που νιώθω πολύ περήφα-
νος για το λειτούργημα που ασκούσα όλα 
αυτά τα χρόνια», δηλώνει ο φωτογράφος 
στην ίδια ανάρτηση.

επικαιρότητα

Ά
γρια επεισόδια με εννιά τραυματί-
ες αστυνομικούς και μεγάλες υλι-
κές ζημιές, ξέσπασαν στο αστυνο-
μικό τμήμα της Φυλής, όταν ομά-

δα Ρομά επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις, με 
αφορμή το θάνατο ενός 62χρονου συγγε-
νή τους, πιθανότατα από παθολογικά αίτια.
Ο 62χρονος είχε συλληφθεί την Τρίτη για 
κλοπές και βρισκόταν στο κρατητήριο του 
τμήματος, όταν άφησε την τελευταία του 
πνοή, μετά από αδιαθεσία που αισθάν-
θηκε. Λίγη ώρα αργότερα, έξω από το κτή-
ριο του τμήματος, συγκεντρώθηκαν συγγε-
νείς και φίλοι του άτυχου άντρα. Τα επεισό-
δια δεν άργησαν να ξεσπάσουν, με συνέ-
πεια τον τραυματισμό εννιά ανδρών της 
αστυνομίας.
Ο θάνατος του 62χρονου Ρομά έγινε σχε-
δόν αμέσως γνωστός στην ευρύτερη περι-
οχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ρομά 
που συγκεντρώθηλαν έξω από το αστυ-
νομικό τμήμα, κρατούσαν στα χέρια τους 
καδρόνια και πετούσαν πέτρες.  
Μόλις έγινε γνωστό στους υπόλοιπους 
Ρομά της περιοχής, μαζεύτηκαν έξω από το 

τμήμα και άρχισαν να φωνάζουν και να δια-
μαρτύρονται, υποστηρίζοντας ότι ο θάνα-
τος οφείλεται στους αστυνομικούς και όχι 
σε παθολογικά αίτια. Οι Ρομά άρχισαν να 
σπάζουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και να 
χτυπούν τους πάντες και τα πάντα. 
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 
Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αρχική διά-
γνωση, οι τραυματισμοί των εννιά αστυνο-
μικών δεν είναι σοβαροί.
Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία προ-
χώρησε στη σύλληψη του ενός γιου του 
62χρονου, που κατέληξε μέσα στο κρατητή-
ριο του αστυνομικού τμήματος της Φυλής.
«Ζήταγε βοήθεια από χθες το βράδυ. Είχε 
αφόρητους πόνους αλλά δεν τον μετέφεραν 
στο«« νοσοκομείο. Σήμερα το πρωί κάλε-
σαν ασθενοφόρο, αλλά ήρθε μετά από 1,5 
ώρα και δεν τον πρόλαβαν. Ζητάω δικαι-
οσύνη, χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς. 
Ο ανιψιός μου τα έχασε. Να τον δικαιολο-
γήσουμε γιατί είχε χάσει τον πατέρα του», 
δήλωσε μεταξύ άλλων ο αδερφός του Ρομά 
που άφησε την τελευταία του πνοή στο κρα-
τητήριο του αστυνομικού τμήματος Φυλής.

Ρομά πέθανε στο αστυνομικό 
τμήμα Φυλής - «Ντου» από τους 
συγγενείς του με 9 τραυματίες

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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Η 
δημιουργία Θεολογικής Σχολής 
στην πλατεία Σαν Πέδρο στην Αβά-
να με τις ευλογίες του Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, την καθοδήγηση 

του ιστορικού Εουσέμπιο Λεάλ και τη σφρα-
γίδα του Φιντέλ Κάστρο δίνει σάρκα και ο-
στά σε ένα όνειρο πολλών ετών, ενώ αποτε-
λεί σταθμό στη νεότερη ιστορία της Εκκλησί-
ας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ιανουάριος του 2004. Ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος πραγματοποιεί ένα ταξίδι που 
για πολλούς θεωρείται τολμηρό, όχι βέβαια 
λόγω της υπερατλαντικής απόστασης που 
χωρίζει την Ελλάδα από την Κούβα, αλλά 
εξαιτίας των πολιτικών δεδομένων, καθώς 
την εποχή εκείνη η κυβέρνηση Σημίτη ακο-
λουθεί πιστά τις οδηγίες της Ε.Ε που υπο-
βαθμίζουν τις σχέσεις με τη χώρα του Φιντέλ 
Κάστρο. Ωστόσο, ο σκοπός της επίσκεψης 
του κ. Βαρθολομαίου στην Κούβα είναι ιερός 
και οφείλεται σε πρόσκληση του ίδιου του 
Κάστρο, μια που θέλει να ανακοινώσει με 
κάθε επισημότητα τη δωρεά προς το Πατρι-
αρχείο του ελληνορθόδοξου ναού του Αγίου 
Νικολάου. Η χτισμένη από την κουβανέζικη 
κυβέρνηση εκκλησία του Αγίου Νικολάου  
προσφέρεται στο Πατριαρχείο με τα κλειδιά 
στο χέρι ως η πρώτη που θα λειτουργήσει 
όχι μόνο στην Αβάνα, αλλά σε ολόκληρη την 
Κούβα. Παρά τις αντιδράσεις από πλευράς 
της ελληνικής κυβέρνησης, η επίσκεψη του 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου πραγματοποιείται 
κανονικά. Μάλιστα στο αεροδρόμιο τον περι-
μένει ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο, φορώντας μια 
πράσινη επίσημη στρατιωτική στολή. 

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Μητροπο-
λίτης Παναμά σπεύδει να ευχαριστήσει τον 
Φιντέλ Κάστρο για τον ναό του Αγίου Νικο-
λάου, στον οποίο πλέον λειτουργούσε, 
καθώς και για την πρόσκληση στον Πατρι-
άρχη. Τότε ο Φιντέλ του απαντά: «Εγώ σας 
ευχαριστώ που φέρατε την Ορθοδοξία στην 
Κούβα». Ενα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας 
που είχε η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου στην Κούβα πιστώνεται στον 
Μητροπολίτη Μεξικού, Αθηναγόρα, καθώς 
ήταν αυτός που έκανε τις πρώτες συζητήσεις 
προς την κουβανέζικη κυβέρνηση και μάλι-
στα από το 1997. Ο Μητροπολίτης Μεξικού 
επισκεπτόταν τακτικά τη χώρα του Φιντέλ 
Κάστρο, περίπου τέσσερις με πέντε φορές 
τον χρόνο. Σε μία από αυτές μάλιστα αναθέρ-
μανε με τους Κουβανούς αξιωματούχους, 
αλλά και με τον Εουσέμπιο Λεάλ Σπένγκλερ, 
τον επίσημο ιστορικό της πόλης, το ενδια-
φέρον για την υλοποίηση ενός άλλου μεγά-
λου έργου, τη δημιουργία Θεολογικής Σχο-
λής στην Αβάνα. Εξάλλου ήταν επιθυμία του 
ίδιου του Φιντέλ Κάστρο μετά τα εγκαίνια 
του ναού του Αγίου Νικολάου να προχωρή-
σουν και οι διαδικασίες για το άνοιγμα της 
Θεολογικής Σχολής. 
Ο Εουσέμπιο Λεάλ, ο οποίος έχει λάβει το 
Εθνικό Βραβείο Κοινωνικών Επιστημών της 
Κούβας για την προσφορά του στη διάσωση 
των πατρογονικών αξιών της Αβάνας και την 
επισκευή των αρχιτεκτονικών προπύργιων 
της πόλης, ανέλαβε να βρει το κατάλληλο κτί-
ριο για τη στέγαση της Σχολής και φυσικά την 
εποπτεία του έργου. 

Ο Μητροπολίτης Μεξικού Αθηναγόρας εντυ-
πωσιάστηκε για μία ακόμα  φορά από την 
ανταπόκριση που βρήκε μέσα στην κουβανέ-
ζικη κυβέρνηση. Δεν είναι δα και λίγο για την 
Κούβα, η οποία μετά την επανάσταση έγινε 
επίσημα αθεϊστικό κράτος και περιόρισε τη 
θρησκευτική λατρεία, να παραχωρήσει ένα 
ολόκληρο κτίριο προκειμένου να στεγαστεί 
σε αυτό μια θεολογική σχολή, όσα βήματα 
προόδου και αν έγιναν στο πέρασμα των 
χρόνων, κυρίως από το 1991 και μετά, όπου 
οι περιορισμοί αυτοί έχουν μειωθεί σημα-
ντικά, όπως έχει εκλείψει και η ανοιχτή αμφι-
σβήτηση εκ μέρους των κρατικών θεσμών 
του δικαιώματος της θρησκείας, παρόλο 
που η Εκκλησία εξακολουθεί να αντιμετω-
πίζει περιορισμούς στη γραπτή και ηλεκτρο-
νική επικοινωνία και δικαιούται να δέχεται 

εισφορές μόνο για οικονομικούς πόρους που 
εγκρίνονται από το κράτος. «Μετά από 20 
χρόνια διακονίας, βλέπω ότι με τη βοήθεια 
όλων των χωρών, ιδιαίτερα της Κούβας, η 
Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός μπαίνουν ανέλ-
πιστα σε μια φάση προόδου και ανάπτυξης», 
δηλώνει ο Μητροπολίτης Μεξικού, Αθηναγό-
ρας. Το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί η Θεο-
λογική Σχολή, βρίσκεται στην πλατεία Σαν 
Πέδρο και σύμφωνα με παλαιότερη αρχιτε-
κτονική μελέτη πρέπει, λόγω παλαιότητας, να 
κατεδαφιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Την 
επιμέλεια στις μακέτες του έργου έχει αναλά-
βει ο σχεδιαστής Σάκης Κυριακίδης, ο οποίος 
ζει μόνιμα στην Αβάνα και συνεργάζεται στο 
πρότζεκτ με την Αρχιεπισκοπή Μεξικού και 
την κουβανέζικη κυβέρνηση υπό τις οδηγίες 
του Εουσέμπιο Λεάλ.

επικαιρότητα
Θεολογική σχολή στην καρδιά της Αβάνας με τη σφραγίδα Κάστρο
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εδώ Κύπρος

Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έ-
κρινε σήμερα ένοχους την Τράπεζα Κύπρου 
και τον Ανδρέα Ηλιάδη σε μια κατηγορία 
που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγοράς 

λόγω παραπλανητικών δηλώσεων για το κεφαλαι-
ουχικό έλλειμμα της τράπεζας στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της τράπεζας που έγινε στις 19/6/2012.
Ανακοινώνοντας την απόφασή του στην πρώτη 
ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου 
και των πέντε πρώην ανώτατων στελεχών της, 
το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έκρινε 
παράλληλα αθώους όλους τους κατηγορούμενους 
στις κατηγορίες 2,3,5 και 6.
Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρό-
σωπο και τον Ανδρέα Ηλιάδη, κατηγορούμενοι 
στην υπόθεση ήταν οι Θεόδωρος Αριστοδήμου, 
Αντρέας Αρτέμη, Γιάννης Κυπρή και Γιάννης Πεχλι-
βανίδης.
Συγκεκριμένα, Τράπεζα Κύπρου και Ανδρέας Ηλιά-
δης κρίθηκαν ένοχοι στην κατηγορία 4 του κατηγο-
ρητηρίου που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγο-
ράς μεταξύ 19/6/2012 και 26/6/12 στη Λευκωσία 

“κατά παράβαση των Άρθρων 19 ως εξειδικεύεται 
από το Άρθρο 20(1)(γ) και 23(3)…» του Ν.116(I)/05 
«και του Άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα …».  
Δηλαδή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπε-
ζας στις 19/6/2012, ο κ. Ηλιάδης ενώ ήταν μέλος του 
ΔΣ και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής διέδωσε 
πληροφορίες που έδιναν παραπλανητικές ενδείξεις 
σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, δηλαδή 
ενώπιον των μετόχων της τράπεζας προέβηκε σε 
παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με το κεφαλαι-
ουχικό έλλειμμα της τράπεζας.
Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι στην 
κατηγορία 2 που αντιμετώπιζαν από κοινού και 
που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγοράς μεταξύ 
14/06/2012 και 26/06/2012, ότι δηλαδή, σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο, ενώ ήταν μέλη του ΔΣ 
της τράπεζας, παρέλειψαν να προβούν στις δέου-
σες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί δημόσια ανα-
κοίνωση σημαντικού γεγονότος από την Τράπεζα 
Κύπρου για σημαντική αύξηση των κεφαλαιουχι-
κών αναγκών της από τα €200 εκ. τα οποία είχε 
ανακοινώσει στις 10/05/2012.

Ένοχοι Τράπεζα Κύπρου και Ανδρέας 
Ηλιάδης

Τι λέει το Τμ. Περιβάλλοντος για 
έκθεση Γεν. Ελεγκτή

Τ
ο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γε-
ωργίας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την 
Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή και ενεργεί με 
τρόπο διορθωτικό, αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι με τον ίδιο τρό-
πο θα αντιμετωπίσει τις συστάσεις και της τελευταί-
ας έκθεσης.
Σε ανακοίνωση για το περιεχόμενο δημοσιευμάτων 
που αφορούσαν την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
για το Τμήμα αναφέρεται εξάλλου ότι «οι συνολικές 
δράσεις και η προσφορά του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα δημο-
σιεύματα και να μη παραποιούνται ή να μεγεθύνο-
νται τα περιεχόμενα εκθέσεων σε σχέση με παραλεί-
ψεις ενός Τμήματος που ως είναι γνωστό επί σειρά 
ετών λειτουργεί με ανεπαρκή αριθμό προσωπικού 
και αντιμετωπίζει καθημερινά σωρεία προβλημά-
των και προκλήσεων με αυξανόμενα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις».
Απαντώντας επί των σημείων, το Τμήμα Περι-
βάλλοντος λέει ότι «η αναφορά για ‘όργιο παρα-

νομιών’ είναι το λιγότερο υπερβολική, καθώς η 
έκθεση έκανε αναφορά σε μη τήρηση διαδικαστι-
κών, κυρίως, θεμάτων για προσφορές και σε καμία 
περίπτωση κακή διαχείριση προϋπολογισμού του 
Τμήματος».
Προστίθεται ότι η αναφορά σε πρόσληψη επιθεω-
ρητών σε σχέση με τη μη κάλυψη τους από νομικό 
πλαίσιο «αφορά μόνο 3 από τους 19 επιθεωρητές 
για έλεγχο και επιθεώρηση έργων και εγκαταστά-
σεων για την τήρηση των όρων που τέθηκαν και 
κανένα πρόβλημα δεν εντοπίζεται για τους υπόλοι-
πους».
Τα πιο πάνω θεωρούνται βασική υποχρέωση του 
Τμήματος για να καλυφθεί η ανεπάρκεια σε ανθρώ-
πινο δυναμικό, συμπληρώνεται.
Σχετικά με θέματα παράβασης ευρωπαϊκών οδη-
γιών, ειδικά για θέματα προστασίας της φύσης, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος λέει ότι ακολουθεί όλες τις 
νενομισμένες διαδικασίες που έχει καθορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει σε αρκετά από 
αυτά την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θ
ετικά βλέπει ο οίκος αξιολόγησης DBRS τη συνεχιζόμενη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στις 
κυπριακές τράπεζες, τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο δείκτης 
των ΜΕΔ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, την στιγμή που 

το συνολικό ποσό των δανείων συνεχίζει να μειώνεται, αντανα-
κλώντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση της οικονομίας.
Ταυτόχρονα, ο καναδικός οίκος σε ανάλυση του με τίτλο «Η πρόο-
δος στη μείωση των ΜΕΔ στην Κύπρο», υπογραμμίζει ότι εξακο-
λουθούν να γίνονται «σημαντικές προσπάθειες» για επιτάχυνση 
της επίλυσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και τονίζει πως «αναμένει περαιτέρω πρόοδο» στη μείωση των 
ΜΕΔ, ενώ σημειώνει ότι η ανάκαμψη που παρουσιάζει η αγορά 
κατοικίας αποτελεί το κλειδί για την απόδοση του τραπεζικού 
τομέα.
Αναφορικά με την δημιουργία πλατφόρμας για τα ΜΕΔ από τις 
τράπεζες, ο DBRS αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη φέρνει την διεθνή 
εμπειρία στον κυπριακό τραπεζικό τομέα και θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για ΜΕΔ.
«Αυτές οι προσπάθειες, μαζί με την ανάκαμψη της κυπριακής οικο-
νομίας, μειώνει την ανεργία και η ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας 
συμβάλει αρκετά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», 
τονίζει ο οίκος.
Σύμφωνα με τον οίκο, μετά που τα ΜΕΔ ανήλθαν στο υψηλότερο 
τους επίπεδο στις αρχές του 2015, άρχισαν να μειώνονται, γεγονός 
που οφείλεται, κυρίως, στον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων (NFC).
Σημειώνει ότι σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την μείωση βοήθησε η 
αναδιάρθρωση δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, οδηγώντας σε 
μείωση των ΜΕΔ των NFC κατά 29% μεταξύ Φεβρουαρίου 2015 
και Αυγούστου 2017, ενώ τα ΜΕΔ των νοικοκυριών μειώθηκαν 
κατά 12%. Τα συνολικά ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 23% από την κορύ-
φωση τους τον Φεβρουάριο του 2015, προσθέτει.
Επιπλέον, αναφέρει ότι τα ΜΕΔ του τραπεζικού συστήματος βρί-
σκονταν στο 43,8% του συνόλου των δανείων τον Αύγουστο του 
2017, σε σύγκριση με 49% τον Μάιο του 2016.
Ο DBRS αναφέρει ότι τα δάνεια με καθυστέρηση πέρα των 90 ημε-
ρών ήταν στο 33,8%, από 37,5% κατά την ίδια περίοδο, ενώ ο δεί-
κτης κάλυψης αυξήθηκε στο 47,3% τον Ιούλιο του 2017 από 38,6% 
τον Ιούλιο του 2016 και «τώρα ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο», αν και αυτό έχει πλήξει την κερδοφορία των κυπρια-
κών τραπεζών.
Αναφέροντας ότι η αγορά κατοικίας ανακάμπτει σταδιακά, ο DBRS 
υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας είναι το κλειδί 
για την απόδοση του τραπεζικού τομέα, καθώς σημαντικό μέρος 
των ΜΕΔ προέρχεται από τις εταιρείες ανάπτυξης γης.
Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, ύστερα από μια σημαντική διόρ-
θωση των τιμών ακινήτων μεταξύ των ετών 2009 και 2016, οι 
τιμές αυξάνονται, ενώ οι συναλλαγές με βάση τον δείκτη ακινή-
των αυξάνονται από το 4ο τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας άνοδο 
κατά 3,6% το β τρίμηνο του 2017, σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, αναφέρει ότι αυξάνονται επίσης οι πωλήσεις ακινήτων, 
λόγω της αυξημένης ζήτησης τόσο από κατοίκους όσο και από μη 
κατοίκους Κύπρου, η οποία υποστηρίζεται από τα χαμηλά επιτό-
κια.

DBRS: Θετικά βλέπει τη 
συνεχιζόμενη μείωση 
ΜΕΔ
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Σ
υμφ ων ίε ς  γ ια  τ η 
με τοχ ική  αποχώ -
ρηση της Συνεργα-
τ ι κ ή ς  Κυ π ρ ια κ ή ς 

Τράπεζας από εννέα συνο-
λικά συνεργατικές εταιρείες 
του εμπορικού τομέα, υπο-
γράφηκαν το μεσημέρι στα 
κεντρικά γραφεία της ΣΚΤ 
στη Λευκωσία.
Οι συμφων ίε ς αφορούν, 
σύμφωνα με ανακοίνωση, 
τ ην  εξαγορά των με το -
χών  τ η ς  Τράπεζ ας  από 
τους  με τόχους  με ιοψη -
φίας των εταιρειών ΣΟΠΑΖ, 
ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ, Comarine, 
Σ Π Ε Α Λ ,  Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή 
Ένωση Διαθέσεων Χαρου-
πιών Πάφου, Συνεργατική 
Ένωση Διαθέσεων Χαρου-
πιών Λεμεσού, Συνεργα-
τ ική  Ένωση Διαθέσ εων 
Χα ρ ο υ π ι ώ ν  Λά ρν α κα ς , 
Συνεργατική Ομοσπονδία 
Διάθεσης Χαρουπιών και 
Synergaz.
Τo σύνολο των συμφωνιών 
ανήλθε σ τα 70 εκ. ευρώ. 
Με βάση τις συμφωνίες η 
αποχώρηση σε κάποιες από 
τις εταιρείες θα είναι άμεση 
ενώ σε άλλες σταδιακή.
Όπως αναφέρεται, η συγκε-
κριμένη εξέλιξη αποτελεί 
μέρος του Σχεδίου Αναδι-
άρθρωσης που έχει συμ-
φωνηθεί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Αν ταγων ισμού 
και η επιτυχής κατάληξη 
συν ισ τά υλοποίηση και 
της τελευταίας σημαντικής 
δέσμευσης που η Τράπεζα 
έ χε ι  αναλάβε ι  λόγω της 
κρατικής στήριξης το 2014.
Στην ανακοίνωση σημει-
ών ε τ α ι  ό τ ι  ο ι  σ υμφ ω -
νίες δίνουν τη δυνατότητα 
σ τ ις  συνεργατ ικέ ς  ε τα ι -
ρείες του εμπορικού τομέα 
να παραμείνουν οικονο-
μικά ισ χυρέ ς συνε χ ίζο -
ντας την αναπτυξιακή τους 
πορεία χωρίς την πώληση 
των με τοχών σε τρίτους, 
καθώς οι μετοχές της Τρά-
πεζας εξαγοράστηκαν από 
τις ίδιες τις εταιρείες.

Συμφωνίες 
€70.000.000 της 
ΣΚΤ

Με τις ψήφους του 
ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και 
της Αλληλεγγύης, η 
Ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε τον 
κρατικό προϋπολογισμό για 
το 2018. Υπέρ τάχθηκαν 30 
βουλευτές και κατά 26.

Τ
ην ικανοποίησή του εξέ-
φρασε ο Υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιά-
δης, με δηλώσεις του με-

τά τη ψηφοφορία, παρατηρώντας  
πως οι παρεμβάσεις της Βουλής 
ήταν ίσως οι λιγότερες που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια.
Από τις 65 προτεινόμενες τρο-
πολογίες, η Ολομέλεια της Βου-
λής ενέκρινε 35 τροπολογίες, που 
αφορούν αποκοπές κονδυλίων, 
σταύρωμα κονδυλίων (ενημέ-
ρωση και γραπτή συγκατάθεση 
της Επιτροπής Οικονομικών για 
αποδέσμευσή τους) και ένθεση 
σημείωσης που προνοεί την ενη-
μέρωση της Βουλής για τις γενό-
μενες δαπάνες ανά εξάμηνο.
Μεταξύ άλλων, η Βουλή, με 38 
ψήφους υπέρ και τους βουλευτές 
του ΔΗΣΥ να ψηφίζουν εναντίον, 
ενέκρινε την πλήρη αποκοπή των 
κονδυλίων για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που αφορούν στις 
αποκρατικοποιήσεις, καθώς και 
την αποκοπή του 7% των συνολι-
κών κονδυλίων για συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες.
Ομόφωνα εγκρίθηκε η αποκοπή 
ποσοστού 7% των λειτουργικών 
δαπανών, το οποίο υπολογίζεται 
σε €5,6 εκατομμύρια.
Επίσης, η Βουλή, με 47 ψήφους 
υπέρ και 9 κατά, ενέκρινε τροπο-
λογία με την οποία αποκόπτεται 
10% των κονδυλίων που αφο-
ρούν την εκπαίδευση προσω-
πικού, συνέδρια, σεμινάρια και 
άλλα γεγονότα.

Επίσης, με 38 ψήφους, σ τ ις 
οποίες περιλαμβάνονται αυτές 
των βουλευτών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, 
απορρίφθηκε η τροπολογία του 
ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας 
Πολιτών, της Αλληλεγγύης, των 
Οικολόγων και του ανεξάρτη-
του βουλευτή Παύλου Μυλωνά 
για αποκοπή των κονδυλίων που 
περιλαμβάνονται στον προϋπο-
λογισμό και αφορούν τη δημι-
ουργία Υφυπουργείων Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και 
του Υφυπουργείου Τουρισμού.
Με 53 ψήφους υπέρ, η Ολομέ-
λεια απέρριψε επίσης τροπολο-
γία του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών 
και του ανεξάρτη-
του βουλευτή Παύ-
λου Μυλωνά για 
σταύρωμα κονδυ-
λίου ύψους €1,5 
εκατομμυρίου που 
αφορά την ανέ-
γερση πρόσθετου 
ορόφου στο υφιστάμενο κτίριο 
της Βουλής, μια τροπολογία που 
προκάλεσε την αντίδραση του 
Προέδρου του σώματος Δημή-
τρη Συλλούρη.
«Αλίμονο αν αμφισβητείτε τον 
Πρόεδρο σας», είπε ο κ. Συλ-
λούρης, προσθέτοντας πως η 
δέσμευση του κονδυλίου θα 
καθυστερήσει το όλο έργο δυό-
μισι με τρεις μήνες και ότι ήδη 
άρχισαν οι καθυστερήσεις που 
αφορούν στο νέο κτίριο της Βου-
λής.
«Έχουμε εκπρόσωπο Τύπου και 
δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε, 
έχουμε ανθρώπους που κάθο-
νται σε φακέλους», σημείωσε.
Στο σταύρωμα κονδυλίων περι-
λαμβάνονται το κονδύλι γ ια 
την οδό Τσερίου, η δαπάνη για 
θέματα εκπαίδευσης για θέματα 
υδρογονανθράκων, το κονδύλι 
€3,5 εκατ. για αγορά οχημάτων 

για αξιωματούχους του κράτους 
και οχημάτων για κάλυψη των 
αναγκών της δημόσιας υπηρε-
σίας και το κονδύλι ύψους €38 
εκατ. που αφορά την κρατική 
συνεισφορά προς τον Οργανισμό 
Γεωργικής Ασφάλισης.
Επίσης η Βουλή ομόφωνα ενέ-
κρινε τροπολογία με την οποία η 
Επιτροπή Οικονομικών θα ενη-
μερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο 
για τις γενόμες δαπάνες που αφο-
ρούν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Ο προϋπολογ ισμός προνοεί 
έσοδα €7,7 δις και συνολικές 
δαπάνες €7,53 δις. Το δημοσιο-
νομικό πλεόνασμα ανέρχεται στα 

€177 εκατομμύ-
ρια, ενώ το πρω-
τογενές πλεόνα-
σμα (εξαιρουμέ-
νων των δαπανών 
εξυπηρέτησης του 
χρέους) εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στα 
€733,6 εκατ.

Οι μεγαλύτερες πηγές εσόδων 
του προϋπολογισμού είναι οι 
έμμεσοι φόροι, που εκτιμάται 
ότι θα ανέλθουν στα €3,1 δις 
(40,1% των εσόδων) και οι άμε-
σοι φόροι, οι οποίοι αποτιμού-
νται στα €2,2 δις (29% των εσό-
δων).
Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπα-
νών αφορά τις δαπάνες προσω-
πικού με €2,62 δις, τις μεταβι-
βάσεις (περιλαμβανομένων των 
κοινωνικών παροχών) που προϋ-
πολογίζονται σε €1,9 δις, τις λει-
τουργικές δαπάνες που προϋ-
πολογίζονται σε €825 εκατ., και 
τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση 
του χρέους που υπολογίζονται 
στα €496 εκατ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΥΠΟΙΚ, ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
κυμανθεί γύρω στο 3% του ΑΕΠ 
σε πραγματικούς όρους.
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο για 

το 2018 προβλέπεται να βελτιω-
θεί περαιτέρω και να ανέλθει στο 
1,3% του ΑΕΠ.
Για το 2018, το πρωτογενές ισο-
ζύγιο (εξαιρουμένων των δαπα-
νών εξυπηρέτησης του χρέους) 
προβλέπεται επίσης πλεονασμα-
τικό και να κυμανθεί στο 3,8% 
του ΑΕΠ.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να 
περιοριστεί στο 92,4% του ΑΕΠ 
το 2018 (€18,1 δις σε απόλυτους 
όρους), στη βάση προγραμματι-
ζόμενης πρόωρης αποπληρω-
μής χρέους ποσού ύψους €0,3 
δις, ενώ για τα έτη 2019 και 2020 
γίνεται πρόβλεψη για περαιτέρω 
μείωσή του στο 86,5% του ΑΕΠ 
(€17,6 δις σε απόλυτους όρους).
Η ανεργία αναμένεται να συνε-
χίσει την περαιτέρω αποκλιμά-
κωση και προβλέπεται να υποχω-
ρήσει στο 9,5% το 2018 και στο 
8% και 6,5% το 2019 και 2020, 
αντίστοιχα.
Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την έγκριση του 
κρατικού προϋπολογισμού για 
το 2018.
Σε δήλωσή του μετά την ψηφο-
φορία στη Ολομέλεια της Βου-
λής, ο κ. Γεωργιάδης ευχαρί-
στησε τις πολιτικές δυνάμεις, 
που ενέκριναν τον προϋπολογι-
σμό, ο οποίος είναι πλεονασμα-
τικός.
«Είναι ένας προϋπολογισμός 
που θα μας επιτρέψει να εδραι-
ώσουμε ακόμη περισσότερο την 
αναπτυξιακή προοπτική, ένας 
προϋπολογισμός που διασφαλί-
ζει στη σταθερότητα, ένας προ-
ϋπολογισμός, χωρίς μέτρα, επι-
βαρύνσεις και φορολογίες, όπως 
αυτά που είχαμε στο παρελθόν, 
αλλά αντιθέτως, με περιθώρια 
και προβλέψεις για νέα έργα και 
νέες πολιτικές που ο τόπος μας 
έχει ανάγκη», είπε.

Εγκρίθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2018
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Τ
α 44 μέλη του πληρώματος του υπο-
βρυχίου San Juan που χάθηκαν όταν 
στο σκάφος σημειώθηκε έκρηξη πέθα-
ναν ακαιραία και χωρίς να υποφέρουν 

σύμφωνα με έναν πρώην ειδικό του αμερικα-
νικού ναυτικού.
Σύμφωνα με τον αναλυτή ακουστικής Μπρους 
Ρουλ το κέλυφος του υποβρυχίου καταστρά-
φηκε ολοσχερώς μέσα σε 40 μιλισεκόντ, το 
1/25 δηλαδή ενός δευτερολέπτου.
Ο ίδιος υπολόγισε ότι η ενέργεια που εκλύ-
θηκε ήταν ίση με την έκρηξη 5,6 κιλών ΤΝΤ σε 
βάθος περίπου 380 μέτρων από την επιφάνεια 
της θάλασσας. 
«Μολονότι το πλήρωμα γνώριζε ότι η 
συντριβή ερχόταν, δεν κατάλαβαν ποτέ ότι 
συνέβη. Δεν ένιωσαν ότι πνίγονται ή ότι 

πονάνε. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος» 
ήταν το συμπέρασμα του Αμερικανού ειδικού 
σε έκθεση που δημοσίευσε η εφημερίδα La 
Nacion.
Στην έκθεση ο Ρουλ γράφει ότι το υποβρύ-
χιο μετά την έκρηξη βυθίστηκε κάθετα με μια 
ταχύτητα 10-13 κόμβων.
Τα ίχνη του San Juan εξαφανίστηκαν στις 15 
Νοεμβρίου στο νότιο Ατλαντικό με εκπρό-
σωπο του ναυτικού της Αργεντινής να δηλώ-
νει ότι είναι σαν να ψάχνουν ένα τσιγάρο σε ένα 
γήπεδο ποδοσφαίρου.
«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει εντωμεταξύ η έρευνα 
της δημόσιας βαυαρικής ραδιοφωνίας η οποία 
αφήνει υπόνοιες ότι δύο γερμανικές εταιρείες 
«λάδωσαν» και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά 
τους για τη συντήρηση του υποβρυχίου.

Τ
ην ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επιχει-
ρεί να αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρ-
κίας και τον δικό του προσωπικά στον 
απόλυτο σπόνσορα του ισλαμικού κό-

σμου, ο σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου 
Τραμπ McMaster σε ομιλία του στο think tank 
«Policy Exchange» ανέφερε πως η Τουρκία και 
το Κατάρ συγκαταλέγονται στις χώρες που είναι 
σπόνσορες ριζοσπαστικών ιδεολογιών και της 
τρομοκρατίας εννοώντας σαφέστατα την ισλα-
μική τρομοκρατία. Παράλληλα χαρακτήρισε το 
κόμμα του Ερντογάν AKP ως πολιτικό σχηματι-
σμό που είναι ταυτισμένος με τους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους. 
Ο κ. McMaster τη Δευτέρα που μας έρχεται 
αναμένεται κατά τους σχεδιασμούς να παρου-
σιάσει στονπρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις νέες 
προτεραιότητες, τον προγραμματισμό και τον 
γενικότερο σχεδιασμό της αμερικανικής εξω-
τερικής πολιτικής ως προς τα βασικά θέματα 
ασφαλείας που απασχολούν την Ουάσινγκτον. 
Όπως ήταν φυσικό, η είδηση έπεσε σαν βόμβα 
στην Άγκυρα αλλά και στα σαλόνια όπου διεξά-
γεται η ισλαμική διάσκεψη κορυφής στην Κων-
σταντινούπολη. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κυρι-
αρχεί η απόλυτη πολιτική αμηχανία λέγοντας 
«είναι να απορεί κανείς με τέτοιες θέσεις και 
αθεμελίωτα συμπεράσματα». 
Οι δηλώσεις του κ. McMaster οι οποίες προ-
φανώς και απηχούν τον βασικό πυρήνα της 
προσέγγισης του τρόπου με τον οποίο η διακυ-
βέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τα βασικά ζητή-
ματα στρατηγικής και ασφαλείας στον πλανήτη 
έρχονται μερικά μόλις 24ωρα πριν την ελάχι-
στα διαφημισμένη επίσκεψη στην Άγκυρα του 
αρχηγού του αμερικανικού ΓΕΕΘΑ ο οποίος θα 
συνοδεύεται από τον αρχηγό των αμερικανι-
κών δυνάμεων στην Ευρώπη. Η επίσκεψη αυτή 
είχε ανακοινωθεί πως θα πραγματοποιηθεί 
αμέσως μετά τις συνομιλίες Ερντογάν - Πούτιν 
στην Άγκυρα οι οποίες ως γνωστών διεξήχθη-
σαν πριν από λίγα 24ωρα και πάντως μετά την 
περιοδεία-αστραπή του προέδρου της Ρωσίας 
στη Συρία και την Αίγυπτο. 
Μία περιοδεία η οποία επιβεβαίωσε την προ-
σήλωση της Μόσχας στη διατήρηση στρατη-
γικών συμμάχων και σημείων αναφοράς στην 
ανατολική Μεσόγειο. Ως προς την Συρία για την 
στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας και ως προς 
την Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας 
παροχής τεχνολογίας για την κατασκευή του 
πρώτου πυρηνικού σταθμού στη χώρα του 
Νείλου. Οι δύο αυτές κινήσεις, σε διαφορετικά 

επίπεδα, καταδεικνύουν το πως η Ρωσία του 
Πούτιν, αργά αλλά σταθερά και μετά το Ιράν, 
κατάφερε να πλησιάσει παραδοσιακούς συμ-
μάχους της στην περιοχή όπως είναι η Συρία και 
η Αίγυπτος. 
Η κίνηση των ΗΠΑ να υποβιβάσουν την Τουρ-
κία στην κατηγορία των χωρών που υποθάλ-
πουν ή, ακόμη χειρότερα, βοηθούν την διε-
θνή ισλαμική τρομοκρατία και μάλιστα με τον 
όρο «σπόνσορας» οδηγεί αναπόφευκτα σε μία 
σοβαρή ανατροπή των δεδομένων στην ανα-
τολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τις υπόλοιπες χώρες του 
ΝΑΤΟ και την Ελλάδα ειδικότερα. 
Το Μαξίμου αλλά και η αξιωματική αντιπολί-
τευση στην Αθήνα γνωρίζουν εδώ και αρκετό 
καιρό μέσα από διπλωματικά κανάλια πως η 
Ουάσινγκτον τόσο επί διακυβέρνησης Ομπάμα 
όσο και επί διακυβέρνησης Τραμπ έχει ανα-
βαθμίσει τον ρόλο της χώρας στην περιοχή όχι 
διότι η Αθήνα έκανε κάτι το διαφορετικό ή προ-
χώρησε σε διαφορετικές επιλογές αλλά διότι 
οι αντικειμενικές συνθήκες επικρατούν, από 
μόνες τους οδηγούν σε αυτή την αναβάθμιση. 
Σε αυτά τα πλαίσια το αμερικανικό αίτημα ανα-
βάθμισης της βάσης της Σούδας σε συνάρτηση 
με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι 
αλλά και το αίτημα παραχώρησης και άλλων 
στρατιωτικών «διευκολύνσεων» προς τις αμε-
ρικανικές δυνάμεις στη δυτική και νοτιοδυτική 
Ελλάδα εκφράζουν ένα μόνο μέρος του τρό-
που με τον τον οποίο οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν 
τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο στην περιοχή 
της Εγγύς Ανατολής. Θα πρέπει κανείς να ανα-
τρέξει και σε ορισμένες στρατιωτικού περιεχο-
μένου εκδηλώσεις υπό τύπον ασκήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό σε 
διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου και που 
αφορούν την χρήση οπλικών συστημάτων και 
τεχνολογιών του ΝΑΤΟ οι οποίες χρονικά συν-
δέονται με την απόφαση της Άγκυρας να αγο-
ράσει προηγμένα πυραυλικά συστήματα από 
τη Ρωσία. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και η εκφρα-
σμένη πρόθεση των ΗΠΑ να δημιουργηθεί 
στην Αλεξανδρούπολη ικανού διαμετρήματος 
τερματικός σταθμός φόρτωσης υγροποιημέ-
νου αερίου που θα διοχετευθεί στο σύστημα 
των ευρωπαϊκών αγωγών αλλά και η πρόβλεψη 
της σχεδιαζόμενης μεταφοράς του φυσικού 
αερίου από την ανατολική Μεσόγειο προς την 
Ευρώπη μέσω Ελλάδας αλλά και μέσω Αλεξαν-
δρούπολης όσον αφορά τις παρτίδες σε υγρο-
ποιημένη μορφή. 

ΗΠΑ: Τουρκία και Κατάρ σπόνσορες 
της τρομοκρατίας
Την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, 
ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του.

Το υποβρύχιο στην Αργεντινή 
διαλύθηκε μέσα σε 1/25 του 
δευτερολέπτου
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Mε 309 ψήφους υπέρ έναντι 305 
κατά «πέρασε» μια τροπολογία 
που αλλάζει τα δεδομένα - Δίνει 
το δικαίωμα στο κοινοβούλιο να 
ασκήσει βέτο στην τελική συμφωνία 
με την ΕΕ

Μ
ια ταπεινωτική ήττα υπέστη 
το βράδυ της Τετάρτης η κυ-
βέρνηση της Τερέζα Μέι στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, ό-

ταν βουλευτές και από τα δύο μεγαλύτε-
ρα κόμματα υπερψήφισαν τροπολογία του 
νομοσχεδίου για το Brexit, που υπόσχεται 
στο Κοινοβούλιο τον «τελικό λόγο» για την 
έγκριση ή μη της συμφωνίας της Βρετανί-
ας με την ΕΕ. 
Η τροπολογία περιορίζει τις εξουσιες των 
υπουργών της Μέι και δίνει το δικαίωμα 
στη Βουλή των Κοινοτήτων να ασκήσει 
«βέτο» στην τελική συμφωνία της Βρετα-
νίας με την ΕΕ, αναφορικά με τους όρους 
του Brexit.  
Μάλισ τα, η βρεταν ίδα 
πρωθυπουργός είχε προ-
ειδοποιήσει ότι, εφόσον 
ψηφιστεί η τροπολογία, 
μπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο την ομαλή έξοδο της 
χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Παρά τις έν τονες προ-
σπάθειες της Βρετανικής Κυβέρνησης να 
μεταπείσει τους «αντάρτες» των Τόρις που 
είχαν δηλώσει ότι σκέφτονταν να υπερ-
ψηφίσουν την τροπολογία, τελικά 12 από 
αυτούς συντάχθηκαν τελικά με την αντι-
πολίτευση. Το αποτέλεσμα ήταν να υπερ-
ψηφιστεί η τροποποίηση με 309 ψήφους 
«υπέρ» έναντι 305 «κατά».
Μέχρι την τελευταία στιγμή, σε μια οξυ-
μένη συζήτηση στο κοινοβούλιο, η ομάδα 
της Μέι προσπάθησε να πείσει τους Συντη-
ρητικούς βουλευτές να υπαναχωρήσουν 
από τις απαιτήσεις τους και να συνταχθούν 
με την κυβέρνηση που ανησυχεί ότι η 
έγκριση αυτή της τροπολογίας θα την απο-
δυναμώσει στις σκληρές διαπραγματεύ-
σεις για το Brexit.
«Είμαστε απογοητευμένοι ότι το κοινο-
βούλιο ψήφισε υπέρ αυτής της τροπολο-
γίας παρά τις ισχυρές διαβεβαιώσεις που 

δώσαμε», δήλωσε η εκπρόσωπος του 
υπουργείου που είναι αρμόδιο Brexit.
«Αυτή η τροπολογία δεν μας εμποδίζει 
να προετοιμάσουμε την νομοθεσία μας 
για την ημέρα εξόδου. Θα καθορίσουμε 
τώρα κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω 
αλλαγές στο νομοσχέδιο (για την αποχώ-
ρηση από την ΕΕ) για να διασφαλίσουμε 
ότι εκπληρώνει τον κρίσιμο σκοπό του», 
σημείωσε.
Η ήττα αυτή της βρετανίδας πρωθυπουρ-
γού έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή καθώς 
η Μέι αναμένεται την Πέμπτη στην σύνοδο 
κορυφής της ΕΕ να παροτρύνει τους ηγέ-
τες των 27 κρατών μελών να εγκρίνουν 
την συνέχιση των συνομιλιών για το Brexit 
στη δεύτερη φάση τους και να ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική 
εμπορική σχέση.

Ταπεινωτική η ήττα της Μέι σύμ-
φωνα με την αντιπολίτευση   
    Ταπεινωτική χαρακτηρίζει η βρετανική 

αντιπολίτευση την ήττα 
της Μέι, η οποία σημει-
ώθηκε παρά το γεγονός 
ότι, κατά τη διάρκεια της 
οκτάωρης συζήτησης πριν 
από την ψηφοφορία,είχαν 
γίνει από την κυβέρνηση 
κάποιες παραχωρήσεις. Ο 
«αντάρτης» της Μέι, Ντο-
μινίκ Γκριβ, ωστόσο, δεν 

απέσυρε την τροπολογία του, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ αργά».

Το διχασμένο κόμμα της Μέι  
Οι «αντάρτες» από το κόμμα της Μέι κατά 
την χθεσινή ψηφοφορία ήταν συνολικά 
έντεκα: Εκτός από τον Γκριβ , σύμφωνα με 
το βρετανικό δίκτυο BBC ήταν οι Χάιντι 
Άλεν,Κεν Κλαρκ,Τζόναθαν Ντιάνογκλι, Στί-
βεν Χάμοντ, Σερ Όλιβερ Χελντ, Νίκι Μόρ-
γκαν,Μπομπ Νέιλ , Αντουανέτ Σάντμπαχ, 
Άννα Σάμπρι και Σάρα Γουόλαστον.
Η κυβέρνηση είναι τώρα αντιμέτωπη 
με την προοπτική ήττας και την επόμενη 
Τετάρτη στην ψηφοφορία που θα γίνει 
επί δικής της πρότασης τροπολογίας, 
που προκαλεί αντιδράσεις και αφορά να 
συμπεριληφθεί το νομοσχέδιο της 29ης 
Μαρτίου 2019 ως οριστική ημερομηνία 
της εξόδου του Λονδίνου από την ΕΕ.

Ταπεινωτική ήττα για τη Μέι: 
Έχασε κρίσιμη ψηφοφορία για 
το Brexit

Ν
έο χτύπημα στη Λωρίδα της 
Γάζας με βαρύ πυροβολι-
κό, τανκ και πολεμικά αερο-
σκάφη πραγματοποίησαν τη 

Δευτέρα οι στρατιωτικές δυνάμεις του 
Ισραήλ, μετά από ρουκέτα που εκτο-
ξεύθηκε από την πλευρά των παλαι-
στινιακών περιοχών, σε ισραηλινό έ-
δαφος.
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, χτυ-
πήθηκαν θέσεις της Χαμάς και των 
γκρουπ που υποστηρίζουν την οργά-
νωση. «Σε αντίδραση, μετά από ρου-
κέ τα που εκ τοξεύθηκε σε έδαφος 
του Ισραήλ, τανκ και πολεμικά αερο-

σκάφη έπληξαν σ τρατιωτικές θέσεις 
της Χαμάς στην ανατολική περιοχή της 
Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση του 
ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.
Οι Ισραηλινοί δεν ανέφεραν περισσό-
τερες λεπτομέρειες για την εκτόξευση 
της ρουκέτας από τους Παλαιστίνιους, 
αποφεύγοντας να προσδιορίσουν σε 
ποια περιοχή έπεσε ο πύραυλος και αν 
υπήρξαν τραυματίες ή υλικές ζημιές.  
Ήταν η πρώτη εμπλοκή μετά την αερο-
πορική επιδρομή των Ισραηλινών στη 
Γάζα την Παρασκευή, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε μετά την εκτόξευση τριών 
ρουκετών σε ισραηλινό έδαφος.

Νέο χτύπημα του ισραηλινού 
στρατού στη Γάζα - Επίθεση με τανκ 
και πολεμικά αεροσκάφη

Τζιχαντιστής χτύπησε τον σταθμό 
λεωφορείων στο Μανχάταν

Π
ανικός επικράτησε στη Νέα Υ-
όρκη και συγκεκριμένα στο με-
γάλο σταθμό λεωφορείων Port 
Authority, το μεγαλύτερο στις Η-

ΠΑ, όταν ένας 27χρονος, αποπειράθηκε 
να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό. 
Ωστόσο, μάλλον η έκρηξη σημειώθηκε 
πρόωρα, καθώς από αυτήν, όπως ανέφερε 
η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο δράστης 
τραυματίστηκε σοβαρά και άλλα τρία άτο-
μα ελαφρά.
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος της πόλης, 
Μπιλ Ντε Μπλάζιο, αναφέρθηκε στην ταυ-
τότητα του τρομοκράτη, για τον οποίο είπε 
ότι εμπνεύστηκε από τους τζιχαντιστές 
του Ισλαμικού Κράτους. Πρόκειται για τον 
27χρονο Akayed Ullah, με καταγωγή από 
το Μπανγκλαντές, που ήταν κάτοικος του 
Μπρούκλιν. 

Η κίνηση του τρομοκράτη
Ο δράστης περπατούσσε με μία pipe 
bomb, εκρηκτικό μηχανισμό σε σωλήνα, 
είχε κολλημένη στη μέση του, κάποιου 
είδους μπαταρία και αυτά τα δύο, ήταν 
συνδεδεμένα με καλώδια.
Στο συγκεκριμένο σταθμό, που εξυπηρε-
τεί πάνω από 65 εκατομμύρια άτομα ετη-
σίως, υπάρχουν και σταθμοί του μετρό. 
Ο Ullah, καθώς βρισκόταν στο πέρασμα, 
μεταξύ των γραμμών A,C και Ε, του μετρό, 

πυροδότησε μερικώς το μηχανισμό που 
κρατούσε μέσα από το παλτό του στη δεξιά 
πλευρά.
Η αστυνομία συνέλαβε άμεσα τον άνδρα, 
ενώ από την έκρηξη, όπως ανέφερε η New 
York Post, τραυματίστηκαν ελαφρά άλλα 
τρία άτομα, τα δύο εκ των οποίων μετα-
φέρθηκαν προληπτικά σε γειτονικά νοσο-
κομεία.
Ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρ-
κης ανέφερε ότι ο άντρας είχε εμπνευστεί 
από τη δράση των τζιχαντιστών του ISIS.
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Η 
αμερικανική εφημερίδα USA 
Today άσκησε δριμεία κριτική σή-
μερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ στο κύριο άρθρο του 

φύλλου της και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα 
δηκτικό τόνο υποστήριξε ότι ο Ρεπουμπλι-
κανός πρόεδρος δεν είναι καν άξιος να κα-
θαρίσει τις τουαλέτες της προεδρικής βιβλι-
οθήκης του προκατόχου του Μπαράκ Ομπά-
μα ή να γυαλίσει τα παπούτσια του Τζορτζ 
Ου. Μπους.
Από τις εφημερίδες με τη μεγαλύτερη 
κυκλοφορία στη χώρα, η USA Today συνη-
θίζει να χρησιμοποιεί πιο μετριοπαθή 
γλώσσα αναφερόμενη στον μεγιστάνα. 
Ωστόσο ένα tweet του Ντόναλντ Τραμπ με 
το οποίο επιτίθετο σε μια γερουσιαστή του 
Δημοκρατικού Κόμματος αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης για αυτό το βιτριολικό άρθρο.
Με τον τίτλο «Οι μικροπρέπειες του Τραμπ 
θα πιάσουν κάποια ημέρα πάτο;» επισή-
μανε η εφημερίδα καταγγέλλοντας αυτό το 
tweet, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε 
ότι η γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος Κίρστεν Γκίλιμπραντ είχε πρόσφατα 
πάει να τον «εκλιπαρήσει να χρηματοδο-
τήσει την εκστρατεία της» προσθέτοντας 
ότι ήταν «έτοιμη για όλα», προκειμένου να 
λάβει αυτές τις δωρεές.
«Με το τελευταίο αυτό μήνυμα στο Twitter, 
όπου υπαινισσόταν ότι μια Αμερικανίδα 
γερουσιαστής θα μπορούσε να ανταλλάξει 
σεξουαλικές χάρες με στόχο δωρεές για την 
εκστρατεία της, ο πρόεδρος Τραμπ απέδειξε 
ότι είναι ακατάλληλος για να εκπληρώσει 

τα καθήκοντα του προέδρου. Το ότι έπιασε 
πάτο δεν εμποδίζει έναν πρόεδρο να συνε-
χίζει να βυθίζεται όλο και βαθύτερα» τονίζε-
ται στο βασικό άρθρο της εφημερίδας.
«Ένας πρόεδρος που πρακτικά χαρακτη-
ρίζει τη γερουσιαστή Κίρστεν Γκίλιμπραντ 
ιερόδουλη δεν είναι καν άξιος να καθαρίζει 
τις τουαλέτες της προεδρικής βιβλιοθήκης 
του Ομπάμα ή να γυαλίζει τα παπούτσια του 
Τζορτζ  Μπους» συνεχίζει η USA Today.
Εκτός της συγκεκριμένης επίθεσης του 
Τραμπ σε βάρος της πολιτικού του Δημο-
κρατικού Κόμματος, η εφημερίδα καταγγέλ-
λει επίσης και μια σειρά άλλων ατοπημάτων, 
σύμφωνα με την ίδια, όπως τις πολυάριθμες 
«ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις», τις 
οποίες κάνει σε ρυθμό 5,5 ανά ημέρα σύμ-
φωνα με έναν απολογισμό της Washington 
Post, όπως και τις τοποθετήσεις του που 
τροφοδοτούν τον διχασμό στους κόλπους 
της αμερικανικής κοινωνίας.
«Δεν πρόκειται πλέον για τις όποιες πολι-
τικές διαφορές που έχουμε με όλους τους 
προέδρους ή την απογοήτευσή μας απένα-
ντι σε ορισμένες από τις αποφάσεις τους. Ο 
Ομπάμα και ο Μπους απέτυχαν επίσης σε 
πολλά. Δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους και 
είπαν ψέματα όμως η θεμελιώδης αξιοπρέ-
πεια καθενός εκ των δύο αυτών πολιτικών 
ανδρών δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση» 
εξηγεί η USA Today.
«Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ, ως άνθρω-
πος, είναι ιδιαίτερα φρικτός» τονίζει η εφη-
μερίδα καταγγέλλοντας μια «αποκρουστική 
συμπεριφορά».

USA Today: Ο Τραμπ είναι ανάξιος ακόμα 
και να καθαρίσει τις τουαλέτες 
της βιβλιοθήκης του Ομπάμα

Υποκλοπές από κυβερνήσεις και 
οργανώσεις, κακόβουλο λογισμικό 
και εντοπισμός ανά την υφήλιο, όλα 
γίνονται εφικτά μέσω των έξυπνων 
κινητών

Ο 
Εντουαρντ Σνόουντεν, που απο-
κάλυψε τις μαζικές παρακολου-
θήσεις των αρχών ασφαλείας ε-
ντός και εκτός Ηνωμένων Πολι-

τειών, έχει επανειλημμένως προειδοποι-
ήσει ότι «κανένα smartphone δεν είναι α-
σφαλές». Πράγματι, δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που ποικίλες μέθοδοι παρακολούθη-
σης μεγάλων ομάδων ατόμων έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας. Οχι απαραίτητα ε-
πειδή έχουν κατηγορηθεί επισήμως, αλλά 
στο πλαίσιο των προληπτικών παρακολου-
θήσεων από διάφορες μυστικές υπηρεσίες.
Ο Σνόουντεν εξέφρασε και τον προβληματι-
σμό του ως προς το ότι τα κινητά τηλέφωνα 
έχουν πλέον μετατραπεί σε συσκευές παρα-
κολούθησης που αυτόματα δημιουργούν 
ηλεκτρονικά βιογραφικά, 
αλλά και GPS συσκευές. Ως 
παράδειγμα επικαλέστηκε 
την περίπτωση του θανά-
του της Μαρί Κόλβιν, Αμε-
ρικανίδας δημοσιογράφου 
που εργαζόταν για τους 
«Sunday Times» του Λον-
δίνου και σκοτώθηκε από 
πυρά όλμου στη Χομς.
«Οι εκπομπές ραδιοσυ-
χνοτήτων των επικοινωνιών της είχαν υπο-
κλαπεί από τον συριακό στρατό», είπε, 
συμπληρώνοντας ότι είναι όλο και πιο 
δύσκολο οι χρήστες να εμπιστεύονται τα 
smartphones τους, καθώς μπορεί να μολυν-
θούν από προγράμματα malware ώστε να 
μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο όπου βρίσκονται οι ίδιοι ακόμα κι 
όταν αυτά είναι σε κατάσταση πτήσης ή 
απενεργοποιημένα. 
Εκτός των άλλων, η τεχνολογία έχει κατα-
στήσει ακόμη και την ιδιωτική παρακολού-
θηση τηλεφώνων όχι μόνο εφικτή, αλλά 
και αρκετά απλή και σχετικά οικονομική. 
Εντύπωση είχε προκαλέσει η ιστορία που 
κυκλοφόρησε στους αθηναϊκούς κύκλους 
όταν ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας 
αποφάσισε να παρακολουθήσει τη νεότερη 
και λίγο ατακτούλα σύντροφό του χαρίζο-
ντάς της ένα ολοκαίνουριο κινητό τελευ-
ταίας τεχνολογίας. 

Αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν παγιδευμένο 
με ένα λογισμικό παρακολούθησης που 
μπορούσε να καταγράφει και να στέλνει τις 
συνομιλίες της κατευθείαν στον υπολογι-
στή του. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής δεν 
ξεπερνούσε τα 700 ευρώ. Ο επιχειρηματίας 
δεν υπολόγισε, όμως, ότι ο αδελφός της 
νεαρής ασχολούνταν επαγγελματικά με τα 
ηλεκτρονικά. Ετσι όταν εκείνη του παραπο-
νέθηκε ότι το πανάκριβο και ολοκαίνουριο 
κινητό της «τα έχει παίξει», προσφέρθηκε 
να του ρίξει μια ματιά... 
Ο Σνόουντεν προειδοποιεί και για την υπο-
κλοπή σήματος, που είναι η πιο σπάνια 
περίπτωση και σχεδόν πάντα γίνεται από 
κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το σενάριο 
αυτό δεν απευθύνεται στους κοινούς χρή-
στες. Ο κύριος εξοπλισμός που χρειάζεται 
κάποιος υποκλοπέας για τη συγκεκριμένη 
μέθοδο δεν πωλείται στην αγορά. Ακόμα 
όμως και αν βρεθεί προς πώληση, αυτός θα 
είναι κλεμμένος και αξίζει μερικές εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ. 

Παρόλο το κόστος του, η 
λειτουργία του έχει ημερο-
μηνία λήξης μερικών εβδο-
μάδων γιατί ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα θα πρέπει 
να ανανεώνονται συγκε-
κριμένοι κωδικοί της κατα-
σκευάστριας εταιρείας (οι 
λεγόμενες «κλείδες»).
Ακόμα και οι πιο οικονομι-
κοί εξοπλισμοί που υπάρ-

χουν στην αγορά αγγίζουν τα 10.000 ευρώ 
και είναι τρομερά δύσκολοι στη χρήση 
και συνήθως γίνονται αμέσως αντιληπτοί. 
Ο υποκλοπέας θα πρέπει να είναι σε σχε-
τικά κοντινή απόσταση και ιδίως μέσα στην 
πόλη σε μερικές δεκάδες μέτρα. Επιπλέον, 
δεν μπορεί να κάνει υποκλοπή σε 3G/4G 
σήμα - πλέον οι περισσότερες κεραίες σταθ-
μών βάσης είναι 3G. 
Στη σπάνια περίπτωση που κάποιος έχει 
καταστεί στόχος μπορεί να το αντιληφθεί 
καθώς συχνά το κινητό μπορεί να πραγμα-
τοποιήσει μόνο εξερχόμενες κλήσεις και όχι 
εισερχόμενες (άμεσα ύποπτο). Μάλιστα, 
στην άλλη άκρη της επικοινωνίας δεν θα 
φανεί ο αριθμός του κινητού, αλλά απόρ-
ρητο. Ο Σνόουντεν, άνθρωπος-κλειδί στην 
υπόθεση των μαζικών ηλεκτρονικών παρα-
κολουθήσεων, βρίσκεται σε διαδικασία 
δημιουργίας νέου τηλεφώνου που δεν θα 
είναι δυνατόν να παραβιαστεί. 

Πώς σας παρακολουθούν τα 
κινητά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

Ό
ταν κάποιος γον ιός κατέχε-
ται από ανεγξέλεκτο θυμό, 
τα παιδιά του τα καταλαμ-
βάνει φόβος. Συνεπώς, δεν 

τολμούν να τον πλησιάσουν και να του 
πουν τα θέματα ή τα προβλήματα που 
τους απασχολούν. Έτσι τα παιδιά κλεί-
νονται στον εαυτό τους, και πολλές φο-
ρές φροντίζουν να είναι στο σπίτι όσο 
γίνεται λιγότερο για να αποφύγουν τη 
σύγκρουση με τους γονείς τους. Αυτό 
βέβαια οδηγεί σε μία καθοδική πορεία 
που τελικά καταστρέφει και τη ζωή της 
οικογένειας και την οικογένεια την ίδια. 
Παραθέτουμε ορισμένους τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε 
το θυμό μας.

 ª Δ Ω ΣΕ ΒΑΡΥ ΤΗΤΑ Σ ΤΑ ΘΕΤ ΙΚ Α 
ΣΗΜΕΙΑ. Φρόντισε να βρεις ό,τι καλό 
και θετικό έχει ο άλλος. Έτσι θα έχεις 
μια πιο ισορροπημένη άποψη και θα 
σου είναι πιο εύκολο να πεις πράγματα 
που θα δώσουν τη λύση στο θέμα που 
προέκυψε.

 ª ΒΓΕΣ ΕΞΩ. Φαντάσου ότι παρακο-
λουθείς τη σκηνή από κάπου μακρυά. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να 
σκεφτείς πιο νηφάλια και πιο λογικά.

 ª ΠΕΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑ Ι ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ. Ο 
ψυχίατρος δεν προσβάλλεται ούτε μει-
ώνεται από αυτά που του λένε. Όταν 
μάλιστα απλά προσποιείσαι πως είσαι 
ψυχίατρος, πολύ περισσότερο δε θα σε 
πειράξει ό,τι κι αν ακούσεις.

 ª ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ 
ΤΟ ΣΤΕΛΝΕΙΣ. Όταν γράφεις αυτά που 
νιώθεις σε βοηθάει να εκτονωθείς και 
να βγάλεις το θυμό σου χωρίς να βλά-
ψεις κανέναν. Απλά να βεβαιωθείς ότι, 
σ τη συνέχεια, πέταξες το γράμμα στα 
σκουπίδια.   

 ª ΝΑ ΦΑΝΤΑ Σ ΤΕΙΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑ ΛΟ 
ΠΛΗΘΟΣ. Μπορείς να φανταστείς ότι 
υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων που σε 
ζητωκραυγάζουν γ ιατ ί τα κατάφερες 
να συγκρατήσεις το θυμό σου, ή να σε 
βλέπουν πώς παραφέρεσαι πάνω στα 
νεύρα σου.

 ª ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΕΣΑ 
Σ’ ΕΝΑΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. Ένας τρόπος για 
να συγκρατείς το θυμό σου ε ίναι να 
βλέπεις και ν ’ ακούς τον εαυτό σου 

όπως σε βλέπουν και  σε ακούν οι 
άλλοι όταν είσαι θυμωμένος/η. Κοίτα 
για πολλή ώρα τον εαυτό σου μέχρι να 
ηρεμήσεις.

 ª ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ. 
Κάνε την εξής ερώτηση σ τον εαυτό 
σου, “Πόση σημασ ία έ χε ι αυτό σ τη 
ζωή μου;” Να έχεις την ολοκληρωμένη 
εικόνα της ζωής σου μπροστά σου και 
να μην βλέπεις ένα συγκεκριμένο περι-
στατικό.

 ª Τ Ι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; Είναι πιο 
εύκολο  να  υπο δε ικ ν ύουμε  σ τους 
άλλους και να τους λέμε τι να κάνουν. 
Αντιμετώπισε την κατάσταση σαν τρί-
τος/η που θα συμβούλευε και θα υπο-
δείκνυε πώς να αντιμετωπίσεις το πρό-
βλημα.

 ª ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΣΟΥ; Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου 
πώς θα αντιδρούσε; Τι θα έλεγε; Σκέ-
ψου και να αντιδράσεις ή να μιλήσεις 
ανάλογα.

 ª ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ. Αν έ χε ις  σ χέση 
με τον Κύριό μας ζήτησέ Του να σου 
δώσει την ειρήνη, τη χάρη και τη σοφία 
για να διώξεις το θυμό σου, να δώσεις 
λύση σ το πρόβλημα και να ζητήσεις 
συγνώμη.
Πολλές φορές αφήνουμε τον εαυτό μας 
να θυμώσει γ ια πράγματα που σ την 
πραγματ ικότητα δεν έ χουν και τόση 
σημασία. Αν θέλουμε να γίνουμε καλύ-
τεροι σύζυγοι και καλύτεροι γονε ίς 
τότε πρέπει να αρχίσουμε να συγκρα-
τούμε το θυμό μας. Πρέπει να είμαστε 
πρόθυμοι να συγχωρούμε τους άλλους 
και τον εαυτό μας. 
Αντί να αφήνουμε το μίσος, τη ζήλεια 
και το θυμό να μας κυριεύουν, θα πρέ-
πει να επιδιώκουμε να γεμίσουμε τη 
ζωή μας με τον καρπό του Αγίου Πνεύ-
ματος που είναι Αγάπη, Χαρά, Ειρήνη, 
Μακροθυμία, Χρησ τότητα, Αγαθω-
σύνη, Πίστη, Πραότητα και Εγκράτεια. 
Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι 
να μπορέσουμε με τη βοήθε ια του 
Θεού να ξεπεράσουμε το πρόβλημα 
του θυμού μας και να γίνουμε άντρες 
και γυναίκες με τον καρπό του Αγίου 
Πνεύματος που θα φαίνεται μέσα στο 
σπίτι μας.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 
τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 
ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Πώς να Ξεπεράσουμε 
τον Θυμό

• To παιδί μου και εγώ
Σοβαρά λάθη που κάνουν 

όλοι οι νέοι γονείς!

Τ
ο να είσαι γονιός σαφώς και αποτελεί 
την πιο δύσκολη δουλειά και βέβαια 
το αρχικό της στάδιο είναι και το δυ-
σκολότερο. Ωστόσο επειδή γονιός δε 

γεννιέσαι αλλά γίνεσαι, πρακτικά όλοι στην 
αρχή την καριέρας τους πέφτουν σε κάποια 
λάθη. Σας παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο 
συνηθισμένα, ώστε να τα αποφύγετε.

1. Δεν κοιμόμαστε 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες τα μωρά 
«κλέβουν» δύο μήνες ύπνου από τους γονείς 
τους στη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής 
τους. Ένα μωρό θα ξυπνήσει κατά μέσον όρο 
τρεις φορές μέσα στη νύχτα και θα χρεια-
στεί 33 λεπτά για να ξαναηρεμήσει. Και σχε-
δόν οι μισοί από τους νέους γονείς θα τσακω-
θούν στη συνέχεια για το ποιος έχει κοιμηθεί 
περισσότερη ώρα, με τις μητέρες να δηλώ-
νουν ότι εκείνες μένουν άυπνες περισσότερο. 
Αυτό το «σύνδρομο στέρησης ύπνου» και 
«ανταγωνιστικό σύνδρομο» μαζί, προκα-
λεί σοβαρά προβλήματα στα ζευγάρια. Σχε-
δόν οι μισοί από τους νέους γονείς λένε πως 
η βασική αιτία για τις διαφωνίες τους είναι 
ποιος ξεκουράζεται λιγότερο. Το 42% των 
μητέρων υποστηρίζουν ότι αν το μωρό τους 
κλάψει μέσα στη νύχτα, θα ανταποκριθούν 
στο κάλεσμά του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, 
ενώ το 68% τονίζει ότι ο σύντροφός τους θα 
χρειαστεί πέντε λεπτά, αν όχι παραπάνω, να 
σηκωθεί –αν σηκωθεί ποτέ– από το κρεβάτι 
του. Οι ειδικοί λένε πως εκείνο που βοηθάει 
πολύ σε αυτή τη φάση είναι η συνεργασία 
των δύο γονέων σαν ομάδα. Μαζί και η δια-
μόρφωση μιας ρουτίνας για το μωρό, όπως 
η ώρα του μπάνιου για χαλάρωση και η αφή-
γηση μιας ιστορίας την ίδια ώρα κάθε μέρα.   

2. Εκτιμάμε λάθος τον χρόνο μας
Πολλοί νέοι γονείς  πιστεύουν πως θα έχουν 
άπειρο χρόνο να κάνουν τα πάντα ενώ το 
μωρό θα κοιμάται. Λάθος, λάθος και λάθος. 
Γιατί ενώ το μωρό κοιμάται, εσείς θα πρέπει 
να ζεστάνετε το γάλα να φροντίσετε το ζεστό 
νερό, να πλύνετε τα ρούχα του, να απολυμά-
νετε τα μπιμπερό, να μιλήσετε με τον παιδία-
τρο για εκείνα τα εξανθήματα που έβγαλε και 
να μαγειρέψετε για εσάς και για εκείνον τον 
επίσης ταλαιπωρημένο και άυπνο άνθρωπο 
που λέγεται σύντροφός σας Εντάξει μην τρο-

μάζετε! Απλά οι έξοδοι, οι συναντήσεις με 
φίλους και το μαγείρεμα για δείπνο μπο-
ρεί να μην ταιριάζει με το πρόγραμμα του 
μωρού σας. Προγραμματίστε μια εργασία ή 
δραστηριότητα για κάθε ημέρα που να είναι 
ρεαλιστική και εφικτή. Στο τέλος της ημέρας 
θα δείτε πως θα είστε ικανοποιημένη που 
προλάβατε να κάνετε έστω και κάποια από 
τα πράγματα από αυτά που είχατε προγραμ-
ματίσει  

3. Πιστεύουμε οποιαδήποτε συμ-
βουλή μας δίνουν 
Φίλοι, γονείς, πεθεροί, παιδοψυχολόγοι, 
γνωστοί και συγγενείς, όλοι έχουν μια γνώμη 
και ακόμη χειρότερα μια συμβουλή για το 
νέο σας γονεικό ρόλο. Και εσείς όπως κάθε 
νεοσύλλεκτος την ακούτε. Ακόμη κι αν δεν 
την ζητήσατε. Ζυγίστε αυτά που ακούτε, μην 
σας τρομάζουν και ειδικά μην πανικοβάλλε-
στε. Όλοι αυτοί που αυτοονομάζονται ειδι-
κοί σε θέματα μητρότητας ή πατρότητας δεν 
έχουν πάντα δίκιο. Πολλές μάλιστα φορές 
δεν έχουν καν πτυχίο. Γι’ αυτό περιοριστείτε 
στο να ακούτε μόνον τις συμβουλές του παι-
δίατρου σας που σαφώς και εμπιστεύεστε.

4. Παραμελούμε τον σύντροφό 
μας 
Ναι, η αλήθεια είναι πως το μωρό ειδικά 
τον πρώτο καιρό αποτελεί το κέντρο του 
κόσμου, ειδικά για τη μανούλα του. Θυμη-
θείτε όμως. Ο σύντροφός σας όση κατανό-
ηση κι αν δείχνει σίγουρα νιώθει παραμελη-
μένος. Εντάξει το μωρό είναι προτεραιότητα 
αλλά και μια ρομαντική έξοδος μαζί του είναι 
απαραίτητη για να νιώσετε και πάλι ερωτευ-
μένοι!   

5. Ανησυχούμε υπερβολικά 
Τι μπορεί να πάει στραβά με τη νέα νταντά; 
Μήπως το μωρό πνιγεί από λόξιγκα; Μήπως 
το καζανάκι το ξυπνήσει και δεν ξανακοι-
μηθεί; Ναι πολλές φορές η γέννηση ενός 
μωρού σου βάζει σκέψεις που σχεδόν αγγί-
ζουν τα όρια της παράνοια; Χαλαρώστε! 
Κάθε μέρα στον κόσμο γεννιούνται εκατομ-
μύρια μωρά και κάτω μάλιστα από δύσκολες 
συνθήκες, μεγαλώνουν και αναπτύσσονται 
απόλυτα φυσιολογικά. Χαλαρώστε λοιπόν, 
αλλιώς απλώς θα τρελαθείτε! 
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Η 
σωματική άσκηση με-
γάλης έντασης, που 
γίνεται τρεις φορές 
την εβδομάδα, μπο-

ρεί να σταματήσει την επιδείνω-
ση των συμπτωμάτων της νόσου 
Πάρκινσον, δείχνει μια νέα αμε-
ρικανική επιστημονική έρευνα.
Είναι η πρώτη φορά που η 
έν τονη άσκηση δοκιμάζε-
ται σε ασθενείς με Πάρκιν-
σον και τα αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά. Η μέτριας έντα-
σης άσκηση, όμως, δεν φέρνει 
κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Το Πάρκινσον είναι η δεύτερη 
συχνότερη νευροεκφυλιστική 
νόσος μετά το Αλτσχάιμερ και 
οι ασθενείς προοδευτικά εκδη-
λώνουν ολοένα και μεγαλύτερη 
απώλεια ελέγχου των μυών 
τους, τρέμουλο, ακαμ-
ψία, βραδύτητα κινήσεων, 
έλλειψη ισορροπίας κ.ά. 
Καθώς η νόσος επιδει-
νώνεται, ο ασθενής 
μπορεί να δυσκο-
λεύεται να μιλήσει, 
να περπατήσει και 
να κάνει απλές καθη-
μερινές εργασίες.
Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι εμφαν ίζουν τη 
νόσο μετά την ηλι-
κία των 60. Επειδή 
τα φάρμακα κατά της 
νόσου έχουν παρε-
νέργειες και μειωμένη 
αποτελεσματικότητα με το 
πέρασμα του χρόνου, οι 
γιατροί αναζητούν νέες 
θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις.
Οι ερευνητές της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Νορθγουέστερν του 
Σικάγο, με επικεφαλής τον 
καθηγητή φυσικοθεραπείας 
Ντάνιελ Κόρκος, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο αμερι-
κανικό περιοδικό νευρολογίας 
«JAMA Neurology», πραγματο-
ποίησαν μια τυχαιοποιημένη κλι-
νική δοκιμή με 128 ασθενείς έως 
80 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν 
τυχαία σε τρεις ομάδες: η μία 
έκανε άσκηση μεγάλης έντα-
σης, η δεύτερη μέτριας έντασης 
και η τρίτη δεν ασκείτο καθό-
λου. Ύστερα από έξι μήνες αξιο-
λογήθηκαν τα συμπτώματα των 
ασθενών και συγκρίθηκαν με 
εκείνα που είχαν προτού ξεκι-
νήσει η μελέτη.
Διαπιστώθηκε ότι σε όσους 
είχαν ασκηθεί εντατικά (στο 
80% έως 85% του μέγιστου 
καρδιακού ρυθμού τους) τα 
συμπτώματα του Πάρκινσον 
είχαν μείνει στάσιμα και δεν 
είχαν επιδεινωθεί περαιτέρω. 
Στην ομάδα που είχε ασκηθεί 
με μέτρια ένταση, τα συμπτώ-
ματα εμφάνιζαν μικρή επιδεί-

νωση, ενώ σε όσους δεν 
είχαν ασκηθεί καθόλου 
η επιδείνωση ήταν ακόμη 
μεγαλύτερη.

«Μ ε  τ η ν  έ ν τ ο ν η 
άσκηση σ ταματάμε 
τους ανθρώπους από 

το να χειροτερεύσουν, 
πράγμα που είναι σημα-

ντικό, ιδίως αν πρό-
κειται για όσους βρί-
σκονται στο αρχικό 

σ τάδιο της νόσου» 
δήλωσε ο Κόρκος. «Αν 

έχεις Πάρκινσον και θέλεις 
να καθυστερήσεις την επι-

δείνωση των συμπτω-
μάτων σου, πρέπει να 
ασκείσαι τρεις φορές 

την εβδομάδα. Είναι 
τόσο απλό. Η άσκηση είναι 

φάρμακο. Όσο πιο γρήγορα 
ξεκινήσει κάποιος μετά τη 
διάγνωση, τόσο πιθανό-
τερο είναι ότι θα μπορέσει 

να εμποδίσει την εξέλιξη 
της νόσου» πρόσθεσε.

Έως τώρα θεωρείτο ότι η 
έντονη άσκηση θα δημιουρ-
γούσε ανεπιθύμητο σ τρες 
στους ασθενείς με Πάρκιν-
σον. Όμως, οι ερευνητές δια-
βεβαίωσαν ότι είναι ασφαλές 
ένας ασθενής να κάνει έντονη 
άσκηση.

Τ
α πούρα έχουν μια φήμη ότι είναι πιο ασφαλή από τα τσιγάρα, 
αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι εξίσου -αν όχι περισ-
σότερο- επιβλαβή και εθιστικά, σύμφωνα με μια νέα αμερικανι-
κή επιστημονική έρευνα, που βρήκε ότι τα πουράκια έχουν ίδια 

ή περισσότερη νικοτίνη.
Οι ερευνητές του Κολλεγίου Ιατρικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου 
της Πενσιλβάνια, με επικεφαλής τον καθηγητή δημόσιας υγείας Τζον 
Ρίτσι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nicotine and 
Tobacco Research», μελέτησαν οκτώ κοινές μάρκες μικρών πούρων.
Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τεχνικές μέτρησης της νικοτίνης, 
διαπίστωσαν ότι και οι δύο έδειξαν πως η μέση περιεκτικότητα ενός 
μικρού πούρου είναι μεγαλύτερη από ό,τι ενός τσιγάρου. Η μία μέθοδος 
έδειξε ότι με ένα πουράκι ο καπνιστής εισπνέει κατά μέσο όρο 1,24 μιλι-
γκράμ νικοτίνης έναντι 0,87 mg με το τσιγάρο, ενώ σύμφωνα με τη δεύ-
τερη μέθοδο η μέση νικοτίνη για ένα μικρό πούρο είναι 3,49 μιλιγκράμ 
και για ένα τσιγάρο 2,13 mg.
«Αυτά τα προϊόντα είναι κατά βάση τσιγάρα. Είναι εξίσου επιβλαβή με τα 
τσιγάρα, αν όχι περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή 
να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για προϊόντα που είναι λιγότερο επιζήμια 
για τον ίδιο, γι’ αυτό πρέπει να ισχύουν για τα μικρά πούρα οι ίδιοι κανο-
νισμοί που ισχύουν για τα τσιγάρα», δήλωσε ο Ρίτσι.
Τα πουράκια είναι σχεδόν όμοια με τσιγάρα στην εμφάνιση, συχνά έχουν 
φίλτρο, αλλά το περιτύλιγμά τους είναι από φύλλο καπνού και όχι χαρτί, 
ενώ έχουν διάφορες γεύσεις, κάτι που δελεάζει ιδίως τους νεότερους.

Ο 
μη ρυθμισμένος για με-
γάλο χρονικό διάστημα 
σακχαρώδης διαβήτης 
προκαλεί βλάβες στα νευ-

ρά και οξειδωτικό στρες που προ-
σβάλλουν διάφορα συστήματα και 
προκαλούν μεταξύ άλλων και ψυχο-
λογικά συμπτώματα.
Μια νέα ανασκόπηση εξέτασε τις 
σεξουαλικές και ορμονικές επιπλο-
κές του σακχαρώδη διαβήτη που 
διαταράσσουν τη σεξουαλικότητα 
και τη γονιμότητα ανδρών και γυναι-
κών.
Οι ερευνητές εξέτασαν την παθο-
γένεση, τις κλινικές εκδηλώσεις, 
τη φαρμακευτική θεραπεία και τις 
θεραπευτικές παρεμβάσεις για κάθε 
επιπλοκή που προέκυψε από τον 
αρρύθμιστο διαβήτη στην αναπαρα-
γωγική υγεία ανδρών και γυναικών.
Η στυτική δυσλειτουργία που προ-
καλείται από βλάβη στα αγγεία, 
στους μυς και τα νεύρα βρέθηκε πως 
είναι η βασική επιπλοκή του διαβήτη 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία των ανδρών. Άλλες επιπλοκές 
περιλαμβάνουν τις διαταραχές της 
εκσπερμάτισης, τον υπογοναδισμό, 
τις αλλαγές στον αριθμό, την ταχύ-
τητα και τη μορφολογία των σπερ-
ματοζωαρίων και την καθυστέρηση 
της ήβης.
Οι συγκεκριμένες επιπλοκές της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγι-
κής υγείας των γυναικών είναι λιγό-
τερο εύκολο να καθοριστούν σε 
σύγκριση με αυτές των ανδρών. 
Εξαιτίας της έλλειψης των κριτηρίων 
αξιολόγησης της γυναίκειας σεξουα-
λικής δυσλειτουργίας, καθώς και των 
αυξημένων ποσοστών ψυχολογικής 
νοσηρότητας. Παρόλα αυτά συχνά 
διαγιγνώσκεται υπογοναδισμός, 
υποτονική σεξουαλική επιθυμία, 
δυσπαρεύνια, διαταραχές της εμμή-
νου ρύσεως και σύνδρομο πολυκυ-
στικών ωοθηκών.
Συμπερασματικά, είναι απαραίτητη 
η διεξαγωγή μεγαλύτερων μελε-
τών για την καλύτερη κατανόηση 
της σύνδεσης ανάμεσα στο διαβήτη 
και τη σεξουαλική δυσλειτουργία 
κυρίως στον πληθυσμό των γυναι-
κών. Η κατανόηση και η διάκριση 
των προβλημάτων υπογονιμότη-
τας από τις σεξουαλικές διαταραχές 
μπορεί να κατευθύνει καλύτερα τη 
σωστή αξιολόγηση και διαχείρισή 
τους.

Ο ρόλος του 
διαβήτη στη 
σεξουαλική υγεία Πιο επιβλαβή τα πουράκια 

από τα κανονικά τσιγάρα

Η έντονη σωματική 
άσκηση «φρενάρει» την 
επιδείνωση Πάρκινσον

υγεία

Ο 
γάμος μπορεί να μει-
ώσει τον κ ίνδυνο 
εμφάνισης άνοιας, 
δείχνει μια νέα βρε-

τανική επιστημονική μελέτη, 
σύμφωνα με την οποία οι αιώ-
νιοι εργένηδες και οι χήροι 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίν-
δυνο άνοιας, αλλά όχι οι χωρι-
σμένοι.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Άντριου Σόμερλαντ 
του Τμήματος Ψυχιατρικής 
του Πανεπιστημιακού Κολλε-
γίου του Λονδίνου (UCL), που 
έκαναν τη σχετ ική δημοσί-
ευση στο περιοδικό νευρολο-
γίας και ψυχιατρικής «Journal 
of Neurology, Neurosurgery 
and Psychiatry», αξιολόγησαν 
(μετα-ανάλυση) στοιχεία από 
15 δημοσιευμένες μελέτες, 
οι οποίες αφορούσαν πάνω 
από 800.000 ανθρώπους σε 
Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση 
με τους παντρεμένους, οι ανύ-
παντροι έχουν κατά μέσο όρο 
42% μεγαλύτ ερο κ ίνδυνο 
εμφάνισης άνοιας στο μέλλον, 
ενώ οι χήροι 20%. Δεν διαπι-
στώθηκε αυξημένος κίνδυνος 
για τους χωρισμένους.
Πιθανώς, ο γάμος ενθαρρύ-
νει πιο υγ ιε ινές συνήθειες 
(καλύτερη διατροφή, λιγότερο 
κάπνισμα και αλκοόλ κ.α.), ενώ 
ο ένας σύντροφος φροντίζει 
για την υγεία του άλλου, κάτι 
που έχουν δείξει και παλαιότε-
ρες μελέτες.
Πάντως, ο αυξημένος κίνδυ-
νος για τους ανύπαντρους ίσως 
να μειώνεται διαχρονικά (για 
άγνωστους λόγους), καθώς 
όσες έρευνες είχαν γίνει πιο 
πρόσφατα, έδειξαν ότι ο κίν-
δυνος μελλοντικής άνοιας ήταν 
αυξημένος όχι κατά 42% αλλά 
24% κατά μέσο όρο.

Ο γάμος μειώνει τον 
κίνδυνο άνοιας
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Π
άντοτε ένα προκλητικό μπούστο 
θα εντυπωσιάζει, όμως το δυνα-
τό μυαλό σε συνδυασμό με περι-
ποιημένη εμφάνιση ερεθίζει ό-

λες τις αισθήσεις και καθηλώνει. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φυσικό διεγερ-
τικό απ’αυτό. Τα γυμνασμένα σώματα με τις 
ιδιαίτερες αναλογίες, μερικές φορές λίγο 
...αφύσικες ( υπερβολική σιλικόνη ), ήταν 
το πρότυπο ομορφιάς της δεκαετίας του 
`90. Στην εποχή μας θα έχουμε παρατηρή-
σει ότι μετράει περισσότερο η προσωπι-
κότητα. Τα τελευταία 25 χρόνια οι γυναίκες 
έχουν αναρριχηθεί σε υψηλές θέσεις εργα-
σίας ή ασχολούνται περισσότερο με κοινω-
νικά θέματα και εκπέμπουν ελκυστικότητα 
με τις δυναμικές προσωπικότητές τους.
    Μερικές φυσικές ιδιότητες είναι πρό-
τυπο για  την γυναικεία ομορφιά: Η Marilyn 
Monroe ήταν σύμβολο ομορφιάς για την 
δεκαετία του `50 ενώ σήμερα μια ανανε-
ωμένη εκδοχή είναι η ηθοποιός Scarlett 
Johansson. Αν και υπάρχουν γυναί-
κες τελείως διαφορετικές από αυτήν την 
εικόνα, που είναι θελκτικές με τον δικό 
τους ιδιαίτερο τρόπο: Χρησιμοποιούν 
το μυαλό τους. Οταν απειλητικές καμπύ-
λες βρίσκονται μπροστά τους  ή όταν είναι 
θέμα επιβίωσης, κερδίζουν την πρώτη 

θέση στο παιχνίδι επειδή η ασκημένη 
ευφυία τους τις βγάζει ασπροπρόσωπες. 
Τα εφόδια της γνώσης είναι το απόλυτο 
όπλο.
Από τη στιγμή που ανοίγουν το στόμα τους 
ή από τον υπέροχο τρόπο που αντιδρούν, 
οί  καλλιεργημένες προσωπικότητες φαί-
νονται πραγματικά ελκυστικές όμως υπάρ-
χει η πιθανότητα να μην το ξέρουνή να μη 
θέλουν να το πιστέψουν: Συνεχίζουν απλά 
την αυθεντικότητά τους. Αλλες προσπα-
θούν να παρουσιάζονται διαφορετικές απ’ 
αυτό που είναι - φημολογείται ότι η εξυ-
πνάδα τρομάζει μερικές φορές - όμως  
αυτό δεν λειτουργεί υπέρ τους.
Η φυσική ομορφιά με το πέρασμα του χρό-
νου φθείρεται - πολύ γρήγορα, εκτός αν 
επέμβει ο πλαστικός χειρούργος - και τότε 
τι γίνεται όταν δεν υπάρχει κανένα προ-
σόν να επιδείξει κάποιος που  συνήθιζε να 
προβάλλεται μόνο με την εξωτερική του 
εμφάνιση; 
Η κενότητα που ακολουθεί είναι απελπι-
στική, και το άτομο που βρίσκεται σ’ αυτή 
τη θέση αντιμετωπίζει μεγάλο υπαρξιακό 
πρόβλημα.
Ομως η δύναμη της γνώσης δεν έχει ημε-
ρομηνία λήξεως. Οποια φρόντισε να ικανο-
ποιήσει την ανθρώπινη ανάγκη για γνώση 

και δεν ασχολήθηκε μόνο με τα εξωτερικά 
χαρίσματα, δύσκολα θα προδοθεί από την 
ζωή, ό,τι κι’ αν συμβεί, ενώ θα προτάσσει 

στους γύρω της ένα αληθινό στολίδι.
www.raniamesiskli.com

www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

τα  εφοδια τησ Γνωσησ
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Α 
πογοήτευση και πίκρα επι-
κρατε ί σ τ ις τάξε ις των φι-
λάθλων του Παναθηναικού 
βλέποντας την κατηφορική 

πορεία να συνεχίζεται για την ποδο-
σφαιρική ομάδα μας . Πώς φτάσαμε 
ως εδώ είναι μεγάλη ιστορία όσο και 
πονεμένη. Όσοι έχουν ζήσει το μεγα-
λείο αυτής της ομάδας και τις αίστευ-
τες Ευρωπαικές πορείες της πάνω από 
όλα έχουν μπροστά τους ένα τεράστιο 
ερωτηματικό ; πώς φτάσαμε ως εδώ 
; Ήταν η ίδια ομάδα που αποτελούσε 
τον κορμό για την επιτυχία της Εθνι-
κής το 2004 κι αυτό από μόνο του δη-
μιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ερω-
τηματικό  ... τώρα τί γίνεται ; 

Πικρή ιστορία
Γεμάτη δάκρυ, πόνο, αδικία, η Ελλη-
ν ική ισ τορία, μέσα από την γλυκα-
παν τοχή και το σθένος , την αγάπη 
και τον σεβασμό,  γ ια τα ιερά και τα 
όσια,  των Ελλήνων και των Ελληνί-
δων, που πότισαν με το αίμα τους, το 
λειβάδι της ελευθερίας, που ανθεί και 
εύχομαι ολόψυχα να ανθεί για πάντα 
– μοιράζον τας το Απολλώνειο  φώς 
της γνώσης  στην ανθρωπότητα, που 
τώρα το χρειάζεται, περισσότερο από 
ποτέ. 

Η άλλη όψη του νομίσματος 
για το ‘21
Τί θα απαν τούσατε σε έναν πρώην 
δικασ τή ο οποίος υποστηρίζει –και 
παρουσιάζει στοιχεία στο βιβλίο του 
«Ψιλά γράμματα της Ιστορίας»-πως η 
ισ τορία που διδασκόμεθα στο ελλη-
νικό σχολείο είναι γραμμένη κυρίως 
από αυτούς που διέπραξαν τα μεγα-
λύτερα και περισσότερα αδικήματα 
και εγκλήματα κατά της θρυλικής επα-
νάστασης των Ελλήνων ; Πιο συγκε-
κριμμένα ο κ. Παναγόπουλος αναφέ-
ρεται στην περίοδο 1830 -1974, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο 
της πολύπαθης ανεξαρτητοποίησης 
του Ελληνικού έθνους μετά από 400 
χρόν ια  . Οι κοτσαμπάσηδες και οι 
πρόκριτοι -σημειώνει ο συγγραφέας 
- πρόδωσαν την Ελλάδα σ το εσωτε-
ρικό και οι Φαναριώτες στο εξωτερικό 
για να κρατήσει ο καθένας τα δικά του 
προνόμια που απολάμβαναν από τον 
Σουλτάνο. Όλοι αυτοί πολέμησαν λυσ-
σαλέα τους οπλαρχηγούς, -οι οποίοι 
ήταν αγράμματοι και συνεπώς δεν 
μπορούσαν να γράψουν ιστορία - με 

απώτερο σκοπό η Ελλάδα να παρα-
μείνε ι υπόδουλη , κάτ ι που εξυπη-
ρετούσε και τους Αγγλογάλλους που 
φοβόν τουσαν την Ρωσσική κάθοδο 
στην Μεσόγειο. 

Οι ήρωες από την Αϊτή και η 
αχαριστία των Ελλήνων
Εκατό άνδρες έσ τειλε η Αιτή γ ια να 
βοηθήσουν την Ελ λην ική Επανά-
σταση μετά από επιστολή του Καπο-
δίσ τρια προς τον κυβερνήτη του 
νησ ιού Μπουαγιέ , την εποχή που 
οι ίδιοι οι Χαϊτινοί -΄οπως αναφέρο-
ν ταν σ την ισ τορία- μάχον ταν τους 
Γάλλους αποικιοκράτες.  Οι άνδρες 
αφανίστηκαν στην πορεία προς την 
Ελλάδα και δεν έφτασαν ποτέ. Είναι 
πέρα από συγκινητική όμως η αντα-
πόκριση των Χαϊτινών στο ελληνικό 
αίτημα γ ια βοήθεια και θάπρεπε –
έχω την εντύπωση –να τους ευγνω-
μονούμε και να τους μνημονεύουμε, 
γιατί παρ΄όλο που πρόκειται για ένα 
φτωχό κράτος , θέλησε με τις δυνά-
μεις του να βοηθήσει την ισ τορική 
Ελλάδα να ανακτήσει την ανεξαρτη-
σία της. Δυστυχώς κι αυτό το γεγο-
νός παραμένει στη σκιά της ιστορίας 
και αναφέρεται ίσως στα «ψιλά γράμ-
ματα, πισ τοποιώντας την ελλην ική 
αχαριστία. Θα μου πείτε, ρε συ σχο-
λιασ τή , εδώ καταδικάσαμε Καραϊ-
σκάκη και Κολοκοτρώνη, δολοφονή-
σαμε Ανδρούτσο , Καποδίστρια , με 
τους Χαϊτινούς θα χαλαστούμε; 

Συμπαντικές ιστορίες 
Τρομάζω σχολιασ τή μου , όταν δεν 
προσπαθώ -αλήθε ια σ το λέω –να 
συγκεράσω και να συνθέσω  τα γεγο-
νότα που δεσπόζουν  σ την ανθρώ-
πινη ιστορία , αυτά που γνωρίζουμε 
τουλάχισ τον  από αυτούς που πρώ-
τοι  την έγραψαν- και μην με πε ις 
ρατσισ τή αλλά την έγραψαν πρώτοι 
οι Έλληνες –αλλά αυτό γ ίνε ται από 
μόνο του !  Αυτός ο συγκερασμός και 
η σύνθεση, αυτή η έριδα σκέψεων και 
διαλογισμών,  με οδηγούν αναπόφευ-
κτα, στη θεωρεία του σκοτεινού φιλό-
σοφου , του Ηράκλειτου!  
Η δημιουργ ική έριδα με ταξύ των 
ανθρώπων, αλλά και εκείνη η κατα-
στροφική, είναι που κάνει τον κόσμο 
να γυρνάει και να εξελίσσεται ... Είναι 
όλη η ενέργεια ... Είναι το Σύμπαν που 
συνωμοτεί ! Είναι το Σύμπαν που γρά-
φει ιστορία τελικά ...

απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Παναθηναική απογοήτευση
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Γ
έρασα ρε παιδιά… Δεν με νοιάζει πια «τι θα πει ο 
κόσμος» . Παλιά μερικές συμβουλές των γονιών 
μου είχαν γίνει έμμονες ιδέες . «Τι θα πει ο κόσμος», 
«μη μας ντροπιάσεις»,  «Αν σε ρωτήσουν αν θέλεις 

κατι στη επίσκεψη που θα πάμε εσύ θα πεις όχι ευχαρι-
στώ».  Ήθη της εποχής θα μου πείτε. Τώρα αν με ρωτή-
σουν στην επίσκεψη που πάω «Τι θέλεις να πιεις? Ζητώ 
αυτό που θέλω αλλα χωρίς απαίτηση  «Έχεις Μέταξα»?
Γέρασα ρε παιδιά… Μικρός ήθελα να γίνω πολιτικός 
μηχανικός αργότερα δικηγόρος, κατά διαστήματα θα 
ήθελα να γίνω  συγγραφέας.  Έγινα καθηγητής’ ..Δεν προ-
λαβαίνω να γίνω όλα αυτά που ήθελα να γίνω ρε γαμωτο, 
γέρασα.
Γέρασα ρε παιδιά… Ναι ναι εκτιμώ την ευγένεια σας και τη 
καλοσύνη σας που μου λέτε  «μικρός είσαι ακόμα». Είναι 
παρήγορο που το ακούω και θέλω να σας πιστέψω ότι 
είμαι μικρός ακόμα η μικροφέρνω. Εκτιμώ τη καλή σας 
κουβέντα αλλα μήπως κάνετε λάθος?
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν γουστάρω πια κεράκια στη 
τούρτα των γενέθλιων μου. Δεν μπορώ να τα σβήσω όλα 
με μια προσπάθεια, και αυτό λένε φέρνει γρουσουζιά.  
Για αυτό χρονια τώρα ένα κεράκι ανάβω που αντιπροσω-
πεύει όλα τα χρονάκια μου. Αυτό δεν είναι κλεψιά.. είναι? 
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν θέλω πια δώρα από κανένα Χρι-
στούγεννα, Πάσχα, γενέθλια, ονομαστική μου εορτή. Έχω 
ότι χρειάζομαι διπλά και τριπλά. Τι να κάνω με ένα  ακόμα 
ένα πουκάμισο η μια ακόμα γραβάτα? Τα νιάτα μου θέλω!
Γέρασα ρε παιδιά… Καλά για τις μεγάλες γυναίκες λένε ότι 
«αυτές έχουν το ζουμί» και αγνοούν  ότι οι άνδρες τους 
κοιτάζουν τις μικρές . Για τους άνδρες όμως τι λένε για το 
ζουμί?  Στέρεψαν οι άνδρες η ξεζουμίστηκαν? 
Γέρασα ρε παιδιά… Τις προάλλες στον υπόγειο δυο κοριτσό-
πουλα μου προσέφεραν τη θέση τους να καθίσω. Δεν λέω 
καλός ο σεβασμός αλλα είναι για τους μεγάλους.. Να βράσω 
τέτοιο σεβασμό!  Νέος θέλω να μείνω και ας μου μέλανε 
όλοι στον ενικό όπως τα πιτσιρίκια μεταξύ τους «που είσαι 
ρε μαλακά?».  Υπόσχομαι δεν θα θυμώσω  αν μου κόψετε  το 
πληθυντικό, το κυριλέ το ενοχλητικό «κύριε Γιωργο» για το 
απλό Γιωργο, η ακόμα καλλίτερο Γιωργάκη!
Γέρασα ρε παιδιά… Σήμερα πρόσεξα δυο άσπρες τρίχες στο 
κεφάλι μου με βλέπω γκριζομάλλη γρήγορα. Μη μου πείτε 
ότι οι γκριζιομαλληδες είναι γοητευτικοί, αλλα ξέρω ότι οι 
άσπρες τρίχες δείχνουν  τον χρόνο που περνά. Και ο χρόνος 
που περνά σημαίνει ότι λιγοστεύει ο χρόνος που σου απο-
μένει. 
Ξέρω επίσης ότι «Άσπρα μαλλιά στη κεφαλη κακά μαντάτα 
στη ψ…λη¨» και ανησυχώ  ...
Γέρασα ρε παιδιά… Πρόσεξα κάποιες ρυτίδες στο πρόσωπο 

μου. Εντάξει δεν είναι βαθιές ακόμα σαν της γιαγιας μου 
αλλα είναι εκεί σίγουρα.  Θυμάμαι που μου έλεγε ο πατέρας 
μου  «μην «συννεφιάζεις, θα κάνεις ρυτίδες», αλλα ποιος 
ακούει το πατερά του όταν είναι νέος. Αυτή η μεγάλη στο 
μέτωπο απ τη μια άκρη μέχρι την άλλη είναι από τη πολλή  
σκέψη και την στεναχώρια. Γιατί στενοχωριέμαι ? Γιατί είμαι 
άνθρωπος και έχω αισθήματα. Είναι πολλά που με στενα-
χωρουν αλλα δεν θα κάτσω να σας πω τώρα, δεν είναι της 
στιγμης. 
Τώρα βέβαια έχω και τις «ρυτίδες γέλιου» γύρω στο στόμα 
γιατί πάντα ήμουν  γελαστό παιδί.   Κάπου είχα διαβάσει 
ότι χρησιμοποιούμε μόνο 17 μυς του προσώπου μας για να 
γελάσουμε και 47 για να κατσουφιάσουμε. Είναι λέει ευκο-
λότερο να γελάς,  άσε που «το γέλιο μακραίνει τη ζωη». 
Κάνει δεν κάνει ρυτίδες,  προτιμώ το γέλιο, τη χαρά, τη δια-
σκέδαση.  Αν σ αυτά οφείλονται οι ρυτίδες στα μάγουλα 
μου, στο κάλο να πάει.  Μου θυμίζουν τουλάχιστον πόσο 

πολύ έχω γελάσει στην ζωή μου.
Γέρασα ρε παιδιά… Έκανα κοιλίτσα. Θα μου πείτε από καλο-
πέραση είναι. Κάποιοι αγενείς θα μου πουν να κόψω το 
πολύ φαί και να τρέξω στο γυμναστήριο. Δεν το έχω κάνει 
ακόμα αλλα σκοπεύω . Προς το παρόν  αγόρασα κατι σορτς 
με λάστιχο στη μέση που τεντώνει και σε χωρεί αν φας κατι 
παραπάνω...  Μου είπε και ο γιατρός να φορώ φαρδιά στη 
μέση παντελόνια γιατί έχω αναδρομικό στομάχι  και δεν 
πρέπει να σφίγγω τη μέση μου γιατί γυρίζουν τα στομαχικά 
υγρά προς τον οισοφάγο.  
Γέρασα ρε παιδιά… Κουράζομαι πιο εύκολα τελευταία. Μ 
αρέσει ο χορός αλλα όταν πάμε σε χορούς διαφόρων συλ-
λογών και οργανισμών χορεύω μεν  αλλα έρχεται η στιγμή 
που θέλω να αφήσω το χορό και να κάτσω κάτω να πάρω 
μια ανάσα.  Κάθομαι και σκάφτομαι τα φοιτητικά μου νιάτα 
που ξενυχτίζαμε, διασκεδάζοντας και το πρωί πήγαινα απ το 
πάρτη στη διάλεξη στις οκτώ το πρωί γιατί ο καθηγητής μου 
ηταν ζόρικος.  Προσπαθούσε βλέπεις ο μακαρίτης να κάνει 
εμένα και τους άλλους συμμαθητές μου ανθρώπους.   Μας 
έλεγε «Θα είστε φοιτητές  μόνο στα 4 χρονια του πανεπιστή-
μιου αλλα καλοπερασάκηδες σ όλη σας τη ζωη,  στα τέσ-

σερα αυτά χρονια λοιπόν  δώστε προτεραιότητα στη φοί-
τηση.  Αν δεν αντέχετε και τα δυο φοίτηση και γκομενιλικι 
τότε κάντε το πρώτο μόνο» . Τότε άντεχα και τα δύο . Τώρα 
θέλω την ανάπαυση και τη βόλεψη μου. Το γκομενιλικι τ 
άφησα κληρονομιά στους γιους μου….
Γέρασα ρε παιδιά… Δεν κάνω κέφι, δεν αισθάνομαι καλά, 
και δεν θέλω να πάω  αύριο δουλειά. Αλλα πρέπει να πάω.. 
Δεν γίνεται να χάσω το συμβούλιο με το «μεγάλο». Τώρα να 
βρω μια δικαιολογία δεν είναι δύσκολο αλλα είναι και αυτός 
ο μαλακας ο συνάδελφος που καραδοκεί να μου τη φέρει 
γιατί θελει τη θέση μου .  
Γέρασα ρε παιδιά… Κουράγιο παιδιά, δεν είναι όλα αρνη-
τικά στα γηραιά, υπάρχουν και θετικά. Αλήθεια σας λέω! 
Τώρα που μεγάλωσα είμαι καλλίτερος άνθρωπος. Είμαι πιο  
στοργικός, λιγότερο εγωιστής, αναγνωρίζω πιο εύκολα τα 
δικαιώματα των άλλων,  δεν τα θέλω όλα δικά μου.  Δεν γίνε-
ται να χω εγώ όλα τα όμορφα κορίτσια,  είναι και άλλοι που 

τα διεκδικούν. Που να το δεχτώ εγώ αυτό στα νιάτα μου, 
που τα θελα όλα δικά μου. Ημέρεψα, μπορώ πιο εύκολα να 
πω πως «φταίω εγώ» όταν φταίω, παρά να ρίξω το φταίξιμο 
στους άλλους για να γλυτώσω εγώ.  Ζητώ «συγγνώμη» πιο 
εύκολα γιατί πραγματικά δεν θέλω να πικραίνω η να αδικώ 
ανθρώπους.
Επίσης έγινα πιο σίγουρος για τον εαυτό μου τι θέλω και τι 
δεν θέλω . Καποτε ήθελα να είμαι αρεστός και υπέβαλα τη  
θέληση μου στη θέληση των άλλων. Αν ένας φίλος ήθελε να 
πάει μαζί μου για φαί αργά 10 το βράδυ και πραγματικά δεν 
ήθελα τους έκανα το χατίρι για να μη τους δυσαρεστήσω. 
Τώρα λέω καθαρά και ξάστερα  «όχι», «δεν μπορώ», και 
«δεν θέλω». Γιατί γέρασα και ξέρω τι πραγματικά θέλω!
Γέρασα ρε παιδιά… ΟK  δεν γέρασα, αφού επιμένετε ότι 
είμαι μικρός ακόμα. Απλά μεγάλωσα. Και αν μεγάλωσα δεν 
σημαίνει ότι ψήλωσα. Να πω την αλήθεια μπήκα λίγο στο 
πλύσιμο από τα πολλά ντους  που κάνω. Θα μείνω λοιπόν 
βρώμικος για μερικές μέρες. Και μη τολμήστε να με πείτε 
μετά βρομόνερο! 

Γέρασα ρε γαμωτο και φαινεται ρε παιδιά ...

απόψεις

ΓΕΡΑΣΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ  

Τα χρόνια φεύγουν πολύ 
γρήγορα και πρέπει να τα 

ζήσουμε όσο είναι ακόμα νωρίς.
Ζήστε τη ζωή σας στο έπακρο, 

χαρείτε τη όσο πιο πολύ 
μπορείτε, γιατί ΜΠΟΡΕΙΤΕ.
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Φύλακας άγγελος… μια χριστουγεννιάτικη ιστορία!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Σήμερα παίρνοντας χαρτί και μολύβι να γράψω είμαι 
πραγματικά ταραγμένος, στεναχωρημένος κι αηδια-
σμένος σκεπτόμενος ότι μεταξύ μας υπάρχουν χαμαι-

τυποί τύποι χαμαιλέοντες, ελεεινοί και τρισάθλιοι ΑΝΘΕΛΛΗ-
ΝΕΣ που ζουν κάτω από  την λάσπη κι εύχομαι να μην λένε ότι 
κατάγονται από την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. 
Μην  περιμένετε να πάρω θέση υπέρ δύο αντικρουόμενων 
πλευρών για πράγματα που δεν ξέρω εάν είναι αλήθεια ή 
ψέματα, γιατί αυτό μόνον το δικαστήριο θα το αποδείξει 
και γιατί αυτό είναι ένδειξη πως μόνο κάποιος ηλίθιος, ελε-
εινός και τρισάθλιος το έδωσε στον Καναδικό Τύπο για να 
ξεφτιλίσει  μια ολόκληρη προοδευτική παροικία με τίμιες και 
σκληρά εργαζόμενες οικογένειες, με ελληνόπουλα και ελλη-
νοπούλες που τους λέμε να είναι υπερήφανα για την κατα-
γωγή τους και την θρησκεία τους.
ΑΙΣΧΟΣ ημέρες που ο παγκόσμιος ελληνισμός γιορτάζει τα 
Άγια Χριστούγεννα να υπάρχουν αρρωστημένα «ανθρω-
πάκια» να μας ξεφτιλίζουν και να μας ΔΙΧΑΖΟΥΝ. ΑΣ ΒΓΕΙ 
Ο ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑΣ και να δηλώσει «εγώ το έδωσα στον 
ξένο Τύπο γιατί έτσι γουστάρω». Καλά ρε βλάκα κανείς δεν 
είναι ένοχος χωρίς να δικαστεί.  Δεν με νοιάζει αν είναι άθεος, 
τον σέβομαι. Δεν με νοιάζει εάν είναι ανήθικος αυτός και η 

οικογένεια του, πρόβλημα του. Δεν με νοιάζει που πιστεύει. 
ΑΛΛΑ δεν μπορεί να προκαλεί τα δικά μου ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ 
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ γιατί αυτός ανήκει στα σκουπίδια και στα 
περιττώματα.
Έλληνες κι Ελληνίδες γιορτάστε με τις οικογένειες σας τις Άγιες 
αυτές ημέρες που έρχονται, κοντά  στον περήφανο ελληνισμό 
του σκληρά εργαζόμενου Έλληνα κι Ελληνίδας, υποστηρίξτε  
τα ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΑΣ και μην αφήνετε κανένα να πιστεύει ότι μπο-
ρεί να σας επηρεάσει και να σας εξουσιάζει, γιατί έτσι πιστεύ-
ουν μερικά ανδρείκελα χωρίς κανένα περιεχόμενο ανθρώπι-
νης ύπαρξης κι εύχομαι μια μέρα τα παιδιά τους να τους πουν 
«εγώ ντρέπομαι που είμαι Έλληνας ή Ελληνίδα».
ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΧΑΦΙΕΔΕΣ! Το φρόνημα του περήφανου ελληνι-
σμού δεν μπορείτε να το επηρεάσετε με τίποτα, γιατί είστε 
ανώνυμοι τυφλοπόντικες, ελεεινοί και τρισάθλιοι. Κι ήθελα να 
‘ξερα εάν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών σας (εάν έχετε) 
πως δεν σας έχουν διώξει από το σπίτι. Στείλε μου ρε μάγκα 
εσύ που έδωσες το κείμενο στην SUN να σε βάλω φωτογρα-
φία να σε φτύσει όλος ο ελληνισμός εκτός από τους όμοιους 
σου. Αλλά, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. ΞΕΦΤΙΛΑ. 
Έλληνες, ενωμένοι κοντά στα ιδανικά μας, στην πίστη μας, την 
γλώσσα μας, τις αξίες μας, τα ήθη και τα έθιμα μας κι αφήστε 
αυτά τα σκουλήκια να έρπουν κάτω από το χώμα.

Κ
αμιά φορά όταν πέφτουν στα χέρια μου τέτοιες 
ιστορίες, για λίγο, με πιάνει μια αισιοδοξία που 
απορρέει από την ελπίδα πως ίσως και να είναι 
αλήθεια.  Πως ίσως κάπου δίπλα μας να υπάρ-

χει ένας φύλακας άγγελος και να μας παρακολουθεί ά-
γρυπνα, να μας προσέχει και να προλαβαίνει την δυστυ-
χία πριν μας πλησιάσει. Κι αν δεν την προλάβει, ίσως και 
να μπορεί να την κάνει να πονάει λιγότερο.
Την ιστορία που ακολουθεί μου την έδωσε σήμερα μια 
μαθήτρια μου. Η ίδια τον τελευταίο καιρό περνάει πολύ 
δύσκολα με δυο γονείς που χωρίζουν πολύ άσκημα. Εν 
μέσω καυγάδων, δραματικών καταστάσεων και δικα-
στηρίων βρίσκει τν δύναμη και κάθε μέρα είναι κεφάτη 
κι αισιόδοξη. Σήμερα με βρήκε στο πρώτο διάλλειμα και 
μου έδωσε μια κόλλα Α4 στην οποία ήταν εκτυπωμένη 
αυτή η ιστοριούλα. Δεν την διάβασα αμέσως. Την έβαλα 
όμως στην τσάντα μου και υποσχέθηκα να την διαβάσω 
με προσοχή, μόλις μείνω μόνη. Την διάβασα πριν λίγο. 
Και μια θετική διάθεση που ήθελα να την μεταδώσω και 
σε άλλους μου γέμισε το απόγευμα…
  Ήταν Χριστούγεννα. Είχα κατέβει για ψώνια στα μαγαζιά 
με μια φίλη μου. Περάσαμε από ένα πάρκο βιαστικές. Ο 

ουρανός ήταν κατάμαυρος!
Παρατηρώντας τριγύρω είδα ένα κοριτσάκι να κάθεται 
μόνο του σ ένα παγκάκι. Ήταν ντυμένο μ ένα φθαρμένο 
φορεματάκι και ήταν ξυπόλητο. Μου έκανε φοβερή εντύ-
πωση και προσπάθησα να το δείξω στην φίλη μου. Αλλά 
εκείνη μιλούσε στο κινητό και δεν κατάφερε να καταλά-
βει τι ακριβώς της έλεγα.
Η μικρή κοπέλα έχοντας μια απόκοσμη όψη καθόταν αμί-
λητη. Κοιτάζοντας το κόσμο να πηγαινοέρχεται βιαστι-
κός και αδιάφορος. Σε λίγο η φίλη μου έπρεπε να φύγει 
κι εγώ έμεινα μόνη μου να περιφέρομαι άσκοπα κοιτώ-
ντας της βιτρίνες. Θυμήθηκα το κοριτσάκι. Σκέφτηκα πως 
αφού ήμουν κοντά θα μπορούσα να πάω και πάλι πίσω 
στο πάρκο κι αν ήταν ακόμα εκεί θα το ρωτούσα γιατί 
είναι μόνο του χρονιάρες μέρες.
Φτάνοντας την είδα. Καθόταν στο ίδιο σημείο. Ακίνητη 
και αμίλητη όπως και πριν. Την πλησίασα. Έκατσα δίπλα 
της και της είπα: «γεια». Έδειξε να ξαφνιάζεται. Με κοί-
ταξε για λίγο και μετά απάντησε: «γεια». Της χαμογέλασα 
και μου χαμογέλασε κι αυτή ντροπαλά. Την ρώτησα γιατί 
είναι τόσο θλιμμένη. Και μου απάντησε κοιτώντας στο 
έδαφος: «γιατί  είμαι διαφορετική». Είσαι διαφορετική, 

αλλά είσαι και πολύ χαριτωμένη. Μοιάζεις με άγγελο. 
Κάτι σε σένα με κάνει να νιώθω πως όλα θα πάνε καλά.
Συνεχίσαμε να μιλάμε, μέχρι που σουρούπωσε και το 
πάρκο άρχισε να ερημώνει. Όταν ποια νύχτωσε και 
άρχισα να κρυώνω σηκώθηκα για να την χαιρετίσω. Την 
ρώτησα αν θέλει να έρθει μαζί μου. Κι εγώ μόνη μου 
ήμουν. Θα φτιάχναμε κάτι να φάμε και θα μιλούσαμε 
ως αργά. Σηκώθηκε κι εκείνη. Μου έδωσε το χέρι της 
λέγοντας μου: «Θα ήθελα πολύ πρέπει όμως να φύγω». 
«Που θα πάς; Έχεις οικογένεια φίλους; Μείνε μαζί μου!» 
άκουσα τον εαυτό μου να λέει μήπως και καταφέρω να 
μείνω λίγο ακόμη με αυτό το πλάσμα, που κάτι το μετα-
φυσικό μου προκαλούσε η παρουσία του. Σηκώθηκε. Με 
κοίταξε με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Και… 
τα επόμενα λεπτά μου επιβεβαίωσαν πως αυτό δεν ήταν 
ένα τυχαίο κοριτσάκι.
Ορκίζομαι πως είδα κάτι τεράστια άσπρα φτερά να ανοί-
γουν πίσω από την πλάτη της.
Ορκίζομαι πως την άκουσα να μου λέει πως θα είναι 
πάντα κοντά μου.
Ορκίζομαι πως μου ψιθύρισε πως είναι ο φύλακας άγγε-
λος μου…. 

ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΗΚΑΜΕ Σ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ !!!
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κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος γκεκας

Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 Στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο - 6 
Thorncliffe Park Drive, Τορόντο.

Ζωντανή μουσική και διασκέδαση ήταν από 
τη μπάντα Parea
Η Μάρθα Χέντι και ο Μάικ Άλκης, οι τελε-
τάρχες της βραδιάς, έκαναν εξαιρετική δου-
λειά, παρουσιάζοντας τους επισήμους όπως 
ο Ύπατος Αρμοστής Κύπρου στον Καναδά, 
Δρ. Αναστασιάδης. Ορισμένα βραβεία 

δόθηκαν σε αξιόλογα άτομα, κυρίως της 
κυπριακής παροικίας.
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου έχει σαν 
αποστολή να ενισχύσει περαιτέρω τους 
δεσμούς μεταξύ Καναδά και Κύπρου μέσω 
μιας αυξανόμενης ανταλλαγής αγαθών, υπη-
ρεσιών και εμπειριών.
Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει, να 
διευρύνει και να ενθαρρύνει τις οικονομικές 
και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Καναδά.

Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός στοχεύει:
1 Στην προώθηση της Κύπρου ως κέντρου 
για τα περιφερειακά γραφεία και τα κεντρικά 
γραφεία των καναδικών εταιρειών με βάση 
ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές υπο-
στήριξη για επιχειρηματική πρωτοβουλία 
κλπ..
2. Τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών 
για τουρισμό
3. Εκπαιδευτική συνεργασία με προγράμ-
ματα ανταλλαγής φοιτητών και άλλα παρό-

μοια προγράμματα
4. Επιπλέον πρόσφατα επιδιώκει επίσης την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και άλλης συνερ-
γασίας για τη νέα βιομηχανία για την Κύπρο 
στον κλάδο Φυσικού Αερίου και Πετρε-
λαίου.
Επιπλέον, το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Κύπρου αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδη-
λώσεων και δραστηριοτήτων με στόχο την 
προώθηση των παραπάνω όπως και η εκδή-
λωση αυτή.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου οργάνωσε το  
15ο Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο δείπνο γιορτάζοντας 

ταυτόχρονα τα 150α γενέθλια  του Καναδά



15 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 31Toροντο

Ή
ταν αναμφίβολα το μεγάλο γεγο-
νός αυτών των Χριστουγέννων 
για την ελληνική παροικία του 
Μόντρεαλ. Το Χριστουγεννιά-

τικο Γκαλά του Λυκείου Ελληνίδων στον 
εξαιρετικό χώρο του εστιατορίου «Πει-
ραιάς» στο παλιό λιμάνι ήταν ο καλύτερος 
τρόπος υποδοχής των φετινών γιορτών.

Και, μαζί, ο καλύτερος τρόπος να κλείσει 
μια αποδοτική από πλευράς δραστηριο-
τήτων χρονιά για το Λύκειο Ελληνίδων, 
αν και οι εκδηλώσεις του συνεχίζονται 
και την προσεχή Κυριακή στο Κοινοτικό 
Κέντρο «Αδριανός Μαρής». 
Επίσημος προσκεκλημένος στην γιορτή 
ήταν ο νέος Πρέσβης της Ελλάδος στον 
Καναδά Δημήτρης Αζεμόπουλος τον 
οποίο υποδέχθηκε η Γενική Γραμματέας 
του Λυκείου Ελληνίδων Ιουστίνη Φρα-
γκούλη – Αργύρη και καλωσόρισε η Πρό-
εδρος Βίλλυ Φασούλα.
Στον σύν τομο χαιρε τ ισμό του σ την 
εκδήλωση ο κ. Αζεμόπουλος αναφέρ-
θηκε στο νόημα των ημερών, στην ανά-
γκη της έκφρασης αλληλεγγύης αλλά και 
στην διαχρονική απαίτηση οι Έλληνες 
της διασποράς να ενισχύουν την εικόνα 
της πατρίδας, τις αξίες και τα ιδεώδη της. 
Τόνισε δε πως η Ελληνική Κοινότητα Μεί-
ζονος Μόντρεαλ, με την δομή και την 
οργάνωση της, είναι η πιο δυνατή Κοινό-
τητα στην ελληνική ομογένεια.
«Κρατάτε την φλόγα της Ελλάδος αναμ-
μένη», είπε ο κ. Αζεμόπουλος, πριν δηλώ-
σει λίγο μετά «ευγνώμων» γι’ αυτή την 
αγάπη των Ελλήνων του Μόντρεαλ προς 

την πατρίδα. Νωρίτερα, το πρωί, ο κ. Αζε-
μόπουλος είχε επισκεφθεί την Ελληνική 
Κοινότητα και είχε παρακολουθήσει την 
θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου.   
Σημαντική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν 
ανακοινώθηκε η ομάδα ανθρώπων που 
θα εργαστεί για την δημιουργία του ελλη-
νικού τμήματος του Μουσείου Εθνι-
κών Κοινοτήτων (Diversity Museum) στο 
Μόντρεαλ. Την ομάδα παρουσίασαν ο 
επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας Τζίμμυ Μανωλάκος και η Ιουστίνη 
Φραγκούλη – Αργύρη.
Η ελληνική πτέρυγα στο Μουσείο είναι 
ο επόμενος μεγάλος στόχος του Λυκείου 
Ελληνίδων μετά το Γλυπτό του Έλληνα 
Μετανάστη.
Στο Χριστουγεννιάτικο Γκαλά του Λυκείου 
Ελληνίδων το παρών έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, ο Γενικός Πρόξενος στο Μόντρεαλ 

Νίκος Σιγάλας, η βουλευτής στην ομο-
σπονδιακή Βουλή του Καναδά Εμμανου-
έλα Λαμπροπούλου, οι δημοτικές σύμ-
βουλοι Μαίρη Ντέρος, Έφη Γιάννου και 
Αγλαΐα Ρεβελάκη (Λαβάλ), ο πρώην δημο-
τικός σύμβουλος Χαρούτ Τσιτιλιάν, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μόντρεαλ Νίκος Παγώνης, ο προ-
ϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου π. 
Δημήτριος Αντωνόπουλος που τέλεσε και 
την προσευχή, πρόεδροι συλλόγων και 
εθελοντικών οργανώσεων, πολλοί επι-
στήμονες και επιχειρηματίες της παροι-
κίας κ.α.
Η βραδιά ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα 
με κοκτέιλ ενώ παιδιά του Φολκλορικού 
γκρουπ «Συρτάκι» τραγούδησαν τα ελλη-
νικά παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα και χόρεψαν ελληνικούς παρα-
δοσιακούς χορούς. Τη χορευτική δια-
σκέδαση είχε αναλάβει ο κλασικός ντι-
τζέι Μανώλης Σγουράκης. Την σιωπηρή 
δημοπρασία στον προθάλαμο του εστια-
τορίου, με εξαιρετικά δώρα είχε ετοιμά-
σει η Λίτσα Πελώνη.
Τα κρασιά στο κοκτέιλ και στα τραπέζια 
ήταν «Παράγκα» λευκή και κόκκινη της 
εταιρείας Kir-Yianni.

Η λαμπερή υποδοχή των 
φετινών Χριστουγέννων από το 
Λύκειο Ελληνίδων Μόντρεαλ

της ΙουςτΙνης Φραγκουλη- 
αργυρη
πηγη: greekpost.ca



Toροντο
15 δεκεμβρίου 2017

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια32



15 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 33Toροντο



Toροντο ToροντοToροντο34 15 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 3515 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



15 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια36 Toροντο

Τ
έσσερις άνθρωποι είναι νεκροί 
μετά την συντριβή ενός ελικοπτέ-
ρου στην πόλη Tweed, ανατολικά 
του Οντάριο. Το αεροσκάφος φέ-

ρεται να συνετρίβη  κοντά στο χωριουδά-
κι του Flinton, λίγο πριν τις 12 μ.μ., περί-
που 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του 
Belleville. Μία μάρτυρας, η Kim Clayton, 
δήλωσε στο CP24 ότι ήταν στο σπίτι της το 
πρωί, που βρίσκεται κατά μήκος της οδού 
Upper Flinton στο δήμο Tweed, όπου ένας 

μεγάλος αριθμός εργαζομένων ηλεκτρικού 
ρεύματος έκανε διεργασίες εκεί, όταν α-
κούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Η Hydro 
One επιβεβαίωσε πως το ελικόπτερο της α-
νήκε και πως έχουν ξεκινήσει η έρευνες για 
τα αίτια του δυστυχήματος. Αυτό που προ-
καλεί εντύπωση στις αρχές είναι το γεγονός 
πως το πρωί της Πέμπτης όποτε συνέβη το 
δυστύχημα ο καιρός ήταν καλός, με ηλιο-
φάνεια, ενώ είχε πετάξει και λίγες μέρες 
νωρίτερα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο
ι κατηγορούμενοι 
πήραν λάθος στρο-
φή στα σύνορα κοντά 
στην περιοχή του Νι-

αγάρα κι αργότερα προσπάθη-
σαν να επιστρέψουν στην σω-
στή κατεύθυνση χρησιμοποιώ-
ντας την λωρίδα για τους κατό-
χους των καρτών NEXUS. Συγκε-
κριμένα, οι δύο άνδρες από το 
Τορόντο για να αποφύγουν την 
είσοδο στις ΗΠΑ προσπάθησαν  
να χρησιμοποιήσουν την συγκε-
κριμένη λωρίδα κι επειδή δεν ή-
ταν κάτοχοι της κάρτας οι αστυ-
νομικοί θέλησαν να τους περά-
σουν από έλεγχο, που είχε ως 
αποτέλεσμα την κατάσχεση 120 
γραμμαρίων εικαζόμενης κοκα-
ΐνης και 10.000 δολαρίων σε νό-
μισμα. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
και οι άνδρες μεταφέρθηκαν 
στη συνέχεια στο RCMP.

Η 
α σ τ υ νο μ ία  κ λ ήθ ηκε 
σ την περιοχή με ταξύ 
Major Mackenzie Dr. 
και Dufferin St. για μια 

καταγγελία όπου ο ληστής με την 
απε ιλή όπλου κρατούσε ομή-
ρους εργαζόμενους και πελάτες 
στην τράπεζα της Royal Bank. Η 
τράπεζα βρίσκεται μέσα σε πο-
λυσύχνασ τη plaza, με κέν τρο 
παιδικής φροντίδας, εστιατόρια, 
φαρμακεία και LCBO  και χρειά-
σ τηκε να κλείσει ώστε να απο-
μακρυνθεί ο κόσμος. Η αστυνο-
μία δεν είχε άλλη επιλογή από 
το να πυροβολήσει τον 25χρονο 
δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός. 
Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το 
κίνητρο του δράστη, καθώς οι 
πληροφορίες λένε πως δεν ζήτη-
σε χρήματα

Δύο άνδρες κατηγορούνται για εμπόριο 
ναρκωτικών χάρη σε μια λάθος στροφή 
του οδηγού

Ληστής τράπεζας έπεσε νεκρός από 
τις σφαίρες των αστυνομικών στο 

Vaughan

Πρωταθλητής MLS το Toronto FC!

Τ
ο πρώτο πρωτάθλημα MLS της 
ισ τορίας της πανηγύρισε το 
Toronto FC, το οποίο επικράτησε 
στον τελικό του MLS Cup με 2-0 

των Seattle Sounders και πέτυχε ένα ιστο-
ρικό τρεμπλ φέτος. Μετά το καναδικό 
πρωτάθλημα και το Supporters’ Shield, 
κατάφερε να πάρει και το τρίτο τρόπαιο 
που διεκδίκησε φέτος σε μια ονειρεμένη 

σεζόν. Μάλιστα, η ομάδα του Καναδά 
πήρε εκδίκηση για την περσινή ήττα στα 
πέναλτι από τους Sounders στον τελικό, 
από τους οποίους πήραν τα σκήπτρα. Το 
Τορόντο άνοιξε το σκορ στο 67ο με τον 
Τζόζι Άλτιντορ έπειτα από εξαιρετική 
αντεπίθεση της ομάδας του, ενώ το δεύ-
τερο τέρμα σημειώθηκε από τον Βίκτορ 
Βάθκεθ στο 94’.

Πτώση ελικοπτέρου με 4 νεκρούς στο 
Tweed
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Σ
τις 10 Δεκεμβρίου η Μητρόπολη και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου 
του Τορόντο διοργάνωσε το ετήσιο δεί-
πνο στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος. Κληρώθηκαν πολλά δώρα για την 
υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Ελ-

ληνικής Ελπίδας & Μητροπόλεως. Αξίζει να ση-
μειωθεί η εξαίρετη δουλειά της προέδρου, κα 
Σαπφώ Ρασσιά και του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, που για άλλη μία φορά διοργάνωσαν ένα 
εξαιρετικό δείπνο. Μπράβο τους και να συνεχί-
σουν το θεάρεστο έργο τους.

Αγάπη και ανθρωπιά στο ετήσιο δείπνο της 
Μητρόπολης και του Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Τορόντο
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

T
ην 10η Δεκεμβρίου 2017, με μεγά-
λη αγάπη και χαρά και ανιδιοτελείς 
ώρες προετοιμασίας, οι κυρίες του 
Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού 

Σπιτιού, διοργάνωσαν μια όμορφη και επι-
τυχημένη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τους 
ενοίκους και τους κατοίκους, αλλά και για 
τα μέλη των οικογενειών και των φίλων του 
Σπιτιού. 
Η αίθουσα της Εστίας του Ελληνικού Σπι-
τιού, όπως ήταν αναμενόμενο, για άλλη μια 
φορά  ήταν κατάμεστη. Την έναρξη της γιορ-
τής ευλόγησε ο πατήρ Χριστιανός ενώ μας 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Σπιτιού κ. Ιωάννης Φαναράς, 
η Πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος του 
Ελληνικού Σπιτιού, κα. Ειρήνη Ντότσικα, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κώστας Κωστού-
ρος, η πρώην Αντιπρόεδρος, κα. Ειρήνη 
Κερογλίδου και ο πρώην Ταμίας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου κ. Σπύρος Ντότσικας.
Μέσα στα πλαίσια της επιτυχημένης ενορ-

χήστρωσης των προγραμμάτων της πλού-
σιας Χριστουγεννιάτικης γιορτής, τις εντυ-
πώσεις έκλεψαν η χορωδία και το χορευ-
τικό συγκρότημα της εκκλησίας των Αγίων 
Πάντων, υπό την άψογη διεύθυνση και 
καθοδήγηση της κα. Σοφίας Γρηγοριάδη 
και της κα. Τίνας Πούλος. Η φωτογραφική 
κάλυψη της γιορτής, ήταν μια ευγενική προ-
σφορά του κ. Γιώργου Μάνου. 
Τα γλυκίσματα που προσφέρθηκαν κατά 
τη διάρκεια της γιορτής, ήταν ένα ευγενικό 
έργο των κυριών του Γυναικείου Τμήματος, 
ενώ το απαιτούμενο κόστος για την τύπωση 
των ημερολόγιων του Γυναικείου Τμήματος 
ήταν μια γενναιόδωρη προσφορά της κα. 
Πέννυ Κόντος, την οποία και ευχαριστούμε 
θερμά.
Το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού 
ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθησαν 
στην γιορτή και εύχεται σε ολόκληρη την 
Ελληνική Παροικία Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα 1980’s

της χριςτιανας κιεςκου

Λ. Αλεξάνδρας 1981. Σε πρώτο πλάνο ο Άρειος Πάγος σε τελικό στάδιο κατασκευής (εκεί κάποτε 
ήταν οι φυλακές Αβέρωφ- το 2ο κτίριο δεν υπάρχει ακόμα). Στο βάθος διακρίνεται καθαρά το κτίριο 

ης ΓΑΔΑ επίσης σε φάση κατασκευής (ο σκελετός ολοκληρωμένος). Ενδιάμεσα τα προσφυγικά

H  πολυσύχναστη Ερμού στο κέντρο της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας

Η Γλυφάδα το 1980
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ

Γ
ια άλλη μία φορά η Παναρκαδική Έ-
νωση διοργάνωσε και φέτος με επι-
τυχία τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
της με πολλούς φίλους να δίνουν το 

παρών περνώντας ένα όμορφο και κεφάτο 
βράδυ.
Όπως πάντα, η όμορφη αυτή εκδήλωση 
προσέλκυσε πλήθος μελών, φίλων και συγ-
γενών της Παναρκαδικής Ένωσης.

Το νόστιμο φαγητό, η κεφάτη μουσική, ο 
ξέφρενος χορός και, πάνω απ’ όλα, η ζεστή 
και μοναδική φιλοξενία των μελών της 
Παναρκαδικής δημιούργησαν μια τέλεια 
βραδιά για τους παρευρισκόμενους.
Τα συγχαρητήριά μας στην Πρόεδρο κα 
Νότα Ηλιοπούλου και όλους όσους εργά-
στηκαν σκληρά για την επιτυχία αυτής της 
θαυμάσιας εκήλωσης.

Η Πρόεδρος, κα Νότα Ηλιοπούλου και η οργανωτική ομάδα

Η παρέα των κκ. Απόστολου Μανιάτη και Γιώργου Καλομοίρη

Η παρέα του κ. Αντώνη Ανδριόπουλου
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Τα γνωστά εστιατόρια

GYRO BAR
ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

416.677.7777

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139
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FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

το Γνωστο κρεοπωλειο
KOSTAS MEAT MARKET

στο SCARBoRoUGH
259 Ellesmere Rd (δίπλα από Warden)

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-SUPERMARKET
ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

τηλ στο (416) 444-3036
και μιληστε με τον κ. κωστα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996
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LIFE

Zienna Eve Sonne 
Williams:
Φυσική τρέλλα...

Είναι μία από τις 
πιο εντυπωσιακές 
γυναικάρες 
που μπορούν να 
προκαλέσουν… 
εγκεφαλικά, μόνο 
και μόνο με την 
παρουσία της σ’ έναν 
χώρο. Βλέπετε, η 
ξανθιά κουκλάρα 
διαθέτει τρομερές 
καμπυλάρες.

Μάλιστα, όπως 
τονίζει, το δυνατό 
σημείο στην 
εμφάνισή της είναι 
οι αναλογίες της, 
οι οποίες είναι… 
φυσικές. Αυτό 
αυτόματα την 
ανεβάζει στην… 
λίστα μας. 

Πάντως, η Ζιένα 
Ιβ Σόνε Ουίλιαμς, 
όπως λέγεται ο 
ξανθός πειρασμός 
διαθέτει και τρομερή 
ομορφιά και αυτός 
είναι ο λόγος που 
οι Αμερικάνοι την 
πήραν από την Δανία 
και την πήγαν στην 
χώρα τους. Κάτι θα 
ξέρουν.
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«
Πηγαίνω κά-
θε μέρα στο 
γυμναστήριο 
και κάνω τον 

χειμώνα μισή ώρα α-
σκήσεις με βάρη και το 
καλοκαίρι μια ώρα δι-
άδρομο», λέει ο Άκης 
Πετρετζίκης αποκαλύ-
πτοντας τα μυστικά της 
άψογης φόρμας του.
«Δεν πάω στο γυμνα-
στήριο για να κάνω 
σώμα αλλά για να προ-
σφέρω κάτι στον εαυτό 
μου. Ακολουθώ μερι-
κούς βασικούς κανόνες 
διατροφής. Όταν θέλω 
κάτι γλυκό, αγοράζω τα 
μεγάλα γιαούρτια του 
κιλού και βάζω μέσα 
δυο κουταλιές κακάο 
και τρεις κουταλιές 
ζαχαρίνη. Δεν υπάρ-
χει πιο νόστιμο και με 
ελάχισ τες θερμίδες 
γλυκό», τονίζει στο Ok.

H πιο καυτή λογίστρια της 

ρόδου! 

Η Σοφία Μπικίνα με τις πλού-
σ ιες καμπύλες, ε ίναι μια 
γυναίκα που στο πέρασμά της 
προκαλεί πανικό.
Η σέξι Σοφία είναι λογίστρια 
, ζει στην Ρόδο και εργάζεται 
στο καζίνο. «Συγκεκριμένα 
είμαι υπεύθυνη εσωτερικού 
έλεγχου στο λογιστήριο του 
καζίνο» εξηγεί στην Freddo.

κωνσταντίνος φραντζής: 

φωτογραφίζεται 

ολόγuμνος

Σε συνέντευξη του στο περι-
οδικό «Εγώ» ότι στον έpωτα 
δεν έχει όρια. «Πολλές φορές 
έχω μάθει σχόλια που ειπώ-
θηκαν για εμένα πίσω από 
την πλάτη μου. Προσωπικά, 
δεν έχω μπει ποτέ στη διαδι-
κασία να σχολιάσω κάποιον. 
Έχω ακούσει να λέγονται 
πολύ άσχημα πράγματα 
για εμένα. Κυρίως το ότι 
έχω κάνει «θυσίες» για την 
καριέρα μου ή ότι δεν έχω 
κατακτήσει πράγματα με την 
αξία μου».

Η Μαρία Α λεξάνδρου, 
καθώς γι’ αυτήν μιλάμε και 
έχουμε χάσει το μυαλό μας 
με τις καυτές της φωτογρα-
φίες, μπορεί να κάνει τώρα 
τα πρώτα της… βήματα στο 
τραγούδι, όμως, δεν υπάρ-
χει ούτε ένα αρσενικό, που να 
σέβεται τον εαυτό του και να 
μην την γνωρίζει πολύ καλά.

Άκης Πετρετζίκης: «Δεν 
πάω στο γυμναστήριο 
για να κάνω σώμα»

Η Ειρήνα είναι η γυναικάρα που 
χαζεύεις όλο το βράδυ

Βγάζει γούστα 

διάσημη ελληνίδα 

τραγουδίστρια!

Α
ναστάτωση προκαλεί σε κάθε της βήμα 
η εκρηκτική κουκλάρα, μια και διαθέ-
τει τρομερή ομορφιά και κανένας δεν 
μπορεί να μην την παρατηρήσει. Ειδι-

κά από την στιγμή που πρόκειται για μία από τις 
πιο καυτές Ελληνίδες φοιτήτριες στο Τμήμα Φι-
λολογίας του Καποδιστριακού.

Φυσικά και μιλάμε για την Ζέτα Λεβογιάννη, η 
οποία διαθέτει έναν από τους πιο εντυπωσι-
ακούς λογαριασμούς στο Instagram και κάθε 
φορά που ανεβάζει μία φωτογραφία, προκα-
λεί… χαμό στα social media με τα likes και τα 
σχόλια. Εντάξει δεν μπορούμε να πούμε πως δεν 
το καταλαβαίνουμε.

Φοιτήτριες υπάρχουν πολλές, σαν τη 
Ζέτα καμία!

Π
άνω της συγκε-
ντρώνει όλα τα 
βλέμματα του αν-
δρικού πληθυ-

σμού η εκρηκτική μελα-
χρινή. Βλέπετε, η Κρητικιά 
κουκλάρα διαθέτει μεσο-
γειακή ομορφιά και όπως 
είναι εύκολα αντιληπτό, δεν 
μπορεί να περάσει απαρα-
τήρητη.

Άλλωστε, το τελευταίο 
διάστημα είχε αναστατώ-
σει τα βράδια μας, μια και 
ήταν υπεύθυνη δημοσίων 
σχέσεων στο Akanthus της 
παραλιακής. Αυτή την περί-
οδο θα βρείτε την Ειρήνα 
Γιακουμάκη σε RnB parties 
στο Tokyo, το Clown Dogs 
και το Loft, ενώ δοκιμά-
ζει τις δυνατότητές της στο 
χορό όπου έχει μεγάλο 
ταλέντο.
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Μ
παίνεις στον λογαριασμό της 
στο instagram και… ξεχνάς 
να βγεις. Η Carolina Henao, 
είναι μια από τις πιο καυτές 

Κολομβιανές και διαθέτει «πίσω κίνηση» 
που προκαλεί… ταραχή!
Μιλάμε για απίστευτο κορμί πατριώτη. 

Η Κολομβιανή, Carolina Henao, διαθέ-
τει «πίσω κίνηση» για αποθέωση και 
σίγουρα θα χαζέψεις μαζί της. Μιλάμε 
για απίστευτο κορμί πατριώτη. Η Κολομ-
βιανή, Carolina Henao, διαθέτει «πίσω 
κίνηση» για αποθέωση και σίγουρα θα 
χαζέψεις μαζί της.

Μ
ια φωτογρά-
φιση για λο-
γα ριασ μού 
ξένης ε ται-

ρείας εσωρούχων και μα-
γιό, που το αποτέλεσμά 
της πραγματικά... κολάζει 
έγινε στη χώρα μας, χω-
ρίς να το πάρει κανείς χα-
μπάρι.
Π ρ ω τ α γ ω ν ισ τ ή ς  τ η ς 
καμπάνιας που σιγά σιγά 
τα... κομμάτια της δίνονται 
στη δημοσιότητα ο Τομ 
Εβανς, πρώην αθλητής του 
ράγκμπι και νυν μοντέλο.
Ο Εβανς πόζαρε στο φακό 
του γνωστού φωτογρά-
φου Ντάνιελ Τζέιμς, συζύ-
γου της ηθοποιού Κέλι 
Μπρουκ, σε άγνωστη 
τοποθεσία κάπου στην 
Ελλάδα. Το αποτέλεσμα; 
Εντυπωσιακό...

Πρώην αθλητής φωτογραφίζεται 
σε παραλίες της Ελλάδας

Είναι μόλις 19 Μαΐων 
αλλά έχει καταφέ-
ρει να συγκεντρώσει 
πάνω της όλα τα βλέμ-
ματα του ανδρικού 
πληθυσμού, κυρίως 
εξαιτίας της εξωτικής 
της ομορφιάς και του 
αψεγάδιαστου κορ-
μιού της.

Βλέπετε, η ξανθιά καλ-
λονή είναι αθλήτρια 
στίβου και αυτός είναι ο 
λόγος που διαθέτει απί-
στευτη κορμάρα. 

Η Αλίσα Σμιντ, για την 
οποία και σας γράφουμε, 
ανεβάζει συνεχώς καυτές 
της φωτογραφίες στον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό

Carolina Henao: δεν αφήνει 
τίποτα στη φαντασία… Γνωστή ηθοποιός σε καυτές 

πόζες στο Instagram

Μ
ε τέτοιες καμπυλάρες δύ-
σκολα να μην κάνει κα-
ριέρα. 
Μιλάμε η ξανθιά καλ-

λονή έχει πλούσια τα… προσόντα και 
η ίδια δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας 
το δείξει σε κάθε ευκαιρία στον προσω-

πικό της λογαριασμό στο Instagram.
Αν κάνετε μία… βόλτα στις φωτογρα-
φίες της, θα μείνετε… παγωτό με τις 
καμπυλάρες της. Έτσι την… πατήσαμε 
και εμείς με την Μπρίτανι Ρέα, η οποία 
δηλώνει ηθοποιός και μοντέλο στην 
Αμερική.

Αυτή είναι η πιο σέξι αθλήτρια με 
κολασμένες πόζες!
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Οταν μιλάμε για τα Κύθηρα, υπάρχει 
κίνδυνος να γίνει μια παρανόηση. 
Ίσως αυτή να οφείλεται στον λυρικό 
πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Ζαν 
Αντουάν Βατό, που τον 18ο αιώνα 
αποτύπωσε το «Ταξίδι στα Κύθηρα» σαν 
μια ωδή στην αγάπη, φιλοτεχνώντας 
φτερωτούς Έρωτες να πεταρίζουν γύρω 
από ερωτευμένα ζευγάρια, με φόντο 
έναν απόκοσμα ρομαντικό ορίζοντα. 
Ίσως να οφείλεται στη μελαγχολία του 
Δημήτρη Χορν, όταν, υποδυόμενος 
τον καταπιεσμένο τραπεζικό υπάλληλο 
(«Μια ζωή την έχουμε»), λαχταρούσε 
να κάνει το ίδιο ταξίδι και να βιώσει τον 
έρωτα όπως οι φιγούρες της ζωγραφιάς. 
Ίσως πάλι τα Κύθηρα να είναι τελικά το 
λυρικό νησί του Χορν και του Βατό...

Λ
ένε πως στα ταξίδια ο καθένας ακου-
μπά την προσωπική του ματιά. Στα 
Κύθηρα δεν είδα το λυρικό νησί που 
είχα κατά νου, αλλά έναν τόπο γήινο, 

αγροτικό, πράσινο, που μου θύμισε τις εξοχές 
της Κρήτης, με πολλούς και διαφορετικούς με-
ταξύ τους οικισμούς – κάποιοι είναι απίθανα ό-
μορφοι, αλλά και τόσο ήρεμοι που ούτε γάτα 
δεν διαταράσσει την ακινησία του τοπίου.
Κατά τ’ άλλα, το νησί φαίνεται ότι ασκεί ισχυρή 
έλξη σε ξένους που παράτησαν την πρότερη 
ζωή τους κι εγκαταστάθηκαν εδώ (με τον ιδιο-
κτήτη του ξενοδοχείου μας να είναι Γάλλος, μια 
βοτανοθεραπεύτρια Ιταλοσκωτσέζα, μια καλλι-
τέχνιδα Αθηναία και πολλούς ακόμα «Τσιριγώ-
τες από επιλογή» που εμφανίζονται συνεχώς 
μπροστά μου στη διάρκεια της τριήμερης επί-
σκεψης). Τι άλλο ιδιαίτερο έχει αυτό το πολυ-
πρόσωπο νησί που αξίζει να γνωρίζει ένας επι-
σκέπτης;    

Τα κάστρα και τα οικόσημά τους
Τα Κύθηρα μοιάζουν με τη γειτονική Πελοπόν-
νησο –έχουν δηλαδή κάμποσα κάστρα–, όπως 
είναι η Παλιόχωρα (πρώην πρωτεύουσα των 
Κυθήρων που κουρσεύτηκε από τον Τούρκο 
πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα), ο Μυλο-
πόταμος ή Κάτω Χώρα (ενετικό κάστρο γεμάτο 
γοητευτικά κτίσματα), το Καστέλο του Αβλέ-
μονα του 16ου αιώνα και βέβαια το Κάστρο 
Κυθήρων ή Φορτέτσα, στη Χώρα (ενετικό 
οχυρό του 13ου αιώνα, που ανακατασκευά-
στηκε τον 16ο και αποτελεί ένα από τα ωραι-
ότερα αξιοθέατα, με φοβερή θέα). Από τα πιο 
αξιοπρόσεκτα σημεία του Κάστρου είναι η 
έκθεση οικοσήμων του. Τι κι αν είναι μικρή; 
Μέσα από επεξηγηματικά κείμενα παρουσι-
άζει την πορεία του νησιού στον χρόνο και τις 
ισχυρές φαμίλιες που έφτασαν από την Κρήτη 
τον Μεσαίωνα. Μέσα από τα ίδια τα οικόσημα ο 
επισκέπτης καταλαβαίνει πόση φαντασία χρη-
σιμοποιούσαν στο παρελθόν οι εκπρόσωποι 
της εξουσίας για να δημιουργήσουν το έμβλημά 
τους. Το οικόσημο της οικογένειας Κασιμάτη 
απεικονίζει ένα όρθιο λιοντάρι να βγαίνει από 
μια λάρνακα κρατώντας σταυρό, ενώ το οικό-
σημο της οικογένειας Μόρμορη το ψάρι από 
το οποίο προέρχεται το όνομά της, μια μουρ-
μούρα!
Όλα τα κάστρα είναι ανοιχτά για το κοινό χωρίς 
εισιτήριο.

Τις ιστορίες που κρύβουν τα σοκάκια
«Έως εδώ γυναίκα... Δεν πάει παραπάνω», λέει 
ένας επισκέπτης στη σύντροφό του λίγο πριν 
φτάσουν στο Κάστρο Κυθήρων, κουρασμέ-
νος από την –όχι και τόσο απαιτητική– ανη-
φόρα του δρόμου. Ακόμα, όμως, και το σημείο 
όπου στάθηκε ο λαχανιασμένος τουρίστας άξιζε 
τον κόπο, γιατί εκεί, λίγο πριν από την είσοδο 
του Κάστρου, βρίσκονται δύο αντικριστά σπί-
τια, ένα λευκό κι ένα ροδί, που αποτελούν κομ-
μάτι της ιστορίας του τόπου. Όπως θα διαβά-
σετε στις πινακίδες στο εξωτερικό τους, το ροδί 
οίκημα ανήκε στην οικογένεια της Ρόζας Κασι-
μάτη. Πρόκειται για τη μητέρα του Γιάκομο Κοϊ-
ζούμι ή αλλιώς Λευκάδιου Χερν (1850-1904), 
του Ελληνοϊρλανδού συγγραφέα που έζησε 
μέρος της ζωής του στην Ιαπωνία, την αγάπησε 
σαν δεύτερη πατρίδα του και έγραψε σπουδαία 
βιβλία γι’ αυτήν. Στο λευκό σπίτι διέμεινε ο Νικό-
λαος Νικολάγιεβιτς Φιλοσοφώφ (1867-1946), 
Ρώσος ναύαρχος που έζησε μια πολυκύμαντη 
ζωή, βίωσε τραυματικά την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση, με την οικογένειά του να κυνηγιέται 
από τους Μπολσεβίκους, και κατέληξε φαροφύ-
λακας στον φάρο Απολυτάρες στα Αντικύθηρα. 
Και κάπως έτσι, το μικρό στενό λίγο πριν από το 
Κάστρο Κυθήρων αποδεικνύεται αναπάντεχα 
κοσμοπολίτικο.

 Τα new age υφαντά της Κυριακής
«Όταν σκεφτήκαμε με τον σύζυγό μου να φτιά-
ξουμε τσάντα από κουρελού, μου είπε: “Να σε 
δω να πείσεις μια γυναίκα να την κρατήσει”». Το 
αποτέλεσμα; «Τα κατάφερα», μας λέει η Κυριακή 
Καλλιγέρου, υφάντρα νέας γενιάς που κατα-
σκευάζει τσάντες σε έναν παμπάλαιο οικογενει-
ακό αργαλειό, φτιαγμένο από ένα παλιό ξύλο 
που ξεβράστηκε στη Φυρή Άμμο, στον Κάλαμο. 
Στο πολύχρωμο μαγαζί της, στη Χώρα, θα βρείτε 
χειροποίητες τσάντες από κουρελούδες, δερ-
ματίνη, ακόμα και από πρόβειο μαλλί (το οποίο 
επεξεργάζεται η γιαγιά της και η μητέρα της το 
βάφει σε μεγάλα βαρέλια). Μπορείτε να αγορά-
σετε επίσης χειροποίητες μπάντες, «άκαυστες 
και αδιάβροχες», δηλαδή υφαντά για τον τοίχο, 
που πολλοί τα βάζουν μπροστά στο τζάκι επειδή 
δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρουν φωτιά. Στη 

γωνία του μαγαζιού θα δείτε και τον πρωταγωνι-
στή της όλης επιχείρησης, χωρίς τον οποίο τίποτα 
δεν θα ήταν δυνατό: τον αργαλειό.  

 Τα τοπικά προϊόντα
Στο νησί υπάρχουν λογιών λογιών μαγαζιά που 
πωλούν σουβενίρ, από μαγνητάκια, κούπες και 
κοσμήματα μέχρι ζωγραφισμένες πέτρες και 
μπουκετάκια με σεμπρεβίβα (ένα κίτρινο λου-
λουδάκι που το μαζεύουν από το νησάκι Χύτρα 
και θεωρείται το σήμα κατατεθέν του Τσιρίγου). 
Τρία αξιόλογα μαγαζιά των Κυθήρων είναι το 
Λίγο απ’ όλα (τηλ. 27360-37005), στην πλα-
τεία της Χώρας, για μαρμελάδα καρότο, ροζέ-
δες (το «γλυκό του γάμου») και συσκευασμένο 
θαλασσινό αλάτι, το Αρτοποιείο του Καραβά 
(τηλ. 27360-33092), στο ομώνυμο χωριό, για 
τα διάσημα παξιμάδια του, και ο Ελίχρυσος (τηλ. 
27360-33224), που στεγάζεται σε ένα ανακαινι-
σμένο ελαιοτριβείο στον Μυλοπόταμο και που-
λάει βιολογικό λάδι, ντόπια κρασιά, φατουράδα 
(λικέρ από τσίπουρο, κανέλα, γαρίφαλο, μέλι), 
θεραπευτικά βότανα και πολλές κρέμες (θερμα-
ντική, για ουλές κ.λπ.).

 Το μουσικό καφενείο του Ποταμού
«Είμαι ανοιχτός όλο τον χρόνο, σχεδόν 24 ώρες 
το 24ωρο. Τον βαρύ χειμώνα δεν είναι 24, μπο-
ρεί να είναι 20 ή 18. Αλλά το καλοκαίρι είναι σχε-
δόν 24». Είναι συγκινητικό να επισκέπτεσαι ένα 
παλιό τσιριγώτικο κεφαλοχώρι το οποίο διαθέ-
τει ένα στέκι που κάνει «υπερωρίες», κρατώ-
ντας τον παλμό του ζωντανό χειμώνα-καλοκαίρι. 
Τα εύσημα πηγαίνουν στον Πειραιώτη Δημή-
τρη Κοντολέων: άφησε την πόλη και μετακόμισε 
μόνιμα στα Κύθηρα (τόπο καταγωγής του παπ-
πού του), όπου και άνοιξε το μουσικό καφενείο 
Αστικόν (τηλ. 27360-33141), στον Ποταμό. Πρό-
κειται για έναν σύγχρονο πολυχώρο εστίασης 
και τέχνης, που διοργανώνει DJ sets και φιλο-
ξενεί μουσικά live. Από πού πήρε την ονομασία 
του; Από «ένα πέτρινο κτίσμα στον δρόμο φεύ-
γοντας από Ποταμό για Αγία Πελαγία. Ήταν το 
πρώτο σχολείο αγγλικής κατασκευής και λεγό-
ταν “Αστικό Σχολείο Ποταμού”». Όταν περάσετε, 
δοκιμάστε τη σπεσιαλιτέ του: σπιτική λεμονάδα 
(virgin ή με ρούμι, βότκα, τζιν, λευκή τεκίλα).

 Τις παραλίες τους, που τα ’χουν όλα
Στα Κύθηρα θα ευχαριστηθείτε βουτιές. Το 
Καψάλι (που βραβεύτηκε με Γαλάζια Σημαία) 
έχει μια περατζάδα με μαγαζιά μπροστά στη 
θάλασσα και εύκολη πρόσβαση. Στο ίδιο κλίμα 
κινείται κι ο Αβλέμονας, οργανωμένος, με μια 
σειρά από παρτέρια (σαν αναβαθμίδες) με λου-
λούδια και φοίνικες και από κάτω έναν κολπίσκο 
που μοιάζει με πισίνα, όπου πλατσουρίζουν παι-
διά. Αξίζει επίσης να γνωρίσετε την Κομπονάδα, 
τον Χαλκό και φυσικά το Καλαδί, από τις πιο διά-
σημες τσιριγώτικες παραλίες (που η ομορφιά 
της δικαιολογεί τη μικρή ταλαιπωρία την οποία 
πιθανόν να υποστείτε αν χαθείτε –όπως εμείς, 
κάπου ανάμεσα στις Καρβουνάδες και τα Φρά-
τσια– και δεν μπορείτε να βρείτε κανέναν από 
τους δύο δρόμους που οδηγούν έως εκεί).

 Τον θρυλικό Λέοντα
«Όλα ξεκίνησαν από αυτό το μικρό εργα-
στήρι. Ένα μεγάλο κομμάτι μαρμάρου, μερικά 
εργαλεία και τα χέρια του γλύπτη. Πώς τον έλε-
γαν; Δεν ξέρω, δεν άκουσα ποτέ το όνομά του. 
Το μόνο που θυμάμαι είναι τα χέρια του», λέει 
ο Λέων των Κυθήρων, ξετυλίγοντας το κου-
βάρι της ζωής του και περιγράφοντας πώς 
κατέληξε στη Γερμανία ως «λάφυρο πολέ-
μου» το 1941 ή πώς η μαρμάρινη καρδιά του 
«πήγαινε να σπάσει από την αγωνία» όταν 
τον φόρτωσαν σε ένα ατμόπλοιο με ελληνική 
σημαία στο Αμβούργο, για να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. Το αρχαιοελληνικό γλυπτό χρονολο-
γείται στα τέλη του 6ου αιώνα και ενδέχεται 
να ήταν επιτύμβιο μνημείο ή αφιέρωμα σε 
ιερό, το οποίο σε ύστερους χρόνους τοποθε-
τήθηκε στο φρούριο της Χώρας. Η γλαφυρή 
«αφήγησή» του στο oλιγόλεπτο φιλμάκι του 
Αρχαιολογικού Μουσείου είναι καθηλω-
τική. Ο έξυπνος τρόπος που παρουσιάζεται 
στο κοινό είναι ένα από τα ατού του άρτιου 
Αρχαιολογικού Μουσείου, στα εκθέματα του 
οποίου συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ πολλών 
άλλων, ένα πανέμορφο χάλκινο ειδώλιο της 
Αθηνάς (500-450 π.Χ.), ένα πήλινο γοργόνειο 
(μάσκα Μέδουσας) του 5ου-4ου αιώνα π.Χ.,  
χάλκινα κοσμήματα για τον λαιμό και αναθή-
ματα.

Κύθηρα: μικρή καλοκαιρινή ιστορία
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, καθαρισμένη και ελαφρώς κοπανισμένη
 ª το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 1 πράσο, σε μέτριες ροδέλες
 ª 1 μέτριο καρότο, σε μέτριες ροδέλες
 ª 1 μέτρια πατάτα, σε μέτριους κύβους
 ª 1 κρεμμύδι ξερό, χοντροκομμένο
 ª 1 μάτσο καυκαλήθρες (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε ενημερωμένα μανάβικα 

και σε καλές λαϊκές - αν δεν βρούμε, βάζουμε ποικιλία αρωματικών, π.χ. μαϊντανό, 
άνηθο, μυρώνια κ.λπ.), καθαρισμένες και χοντροκομμένες

 ª 300 γρ. χόρτα ανάμεικτα, όπως ζοχοί, σέσκουλα, σπανάκι κ.ά. (ή μόνο σπανάκι), 
καθαρισμένα και χοντροκομμένα

 ª 1.300 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
 ª 4 - 5 ίνες κρόκου Κοζάνης
 ª αλάτι, πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε 

όλα τα λαχανικά και τα χορταρικά για περίπου 3 - 4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν 
λίγο. 

 ª Ρίχνουμε το ζωμό ή το νερό, προσθέτουμε τον κρόκο Κοζάνης και αλατοπίπερο 
και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει. Μετριάζουμε τη φωτιά και 
βράζουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά. 

 ª Αποσύρουμε, περιμένουμε λίγο να κρυώσει και μεταφέρουμε τη σούπα σε 
δόσεις, στο μπλέντερ ή στο μούλτι. Την πολτοποιούμε, μέχρι να γίνει λεία. 

 ª Για πιο φίνο αποτέλεσμα, την περνάμε από σήτα, την ξαναβάζουμε στην κατσα-
ρόλα και τη διατηρούμε ζεστή.

Άρωμα Κουζίνας

Χορτόσουπα με καυκαλήθρες

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μου λέει να χωρίσουμε πολιτισμένα. 
Πολιτισμένα θα χωρίζαμε στη Ν.Υ-
όρκη που θα είχα να διαλέξω μεταξύ 
του λοφτ στο Μανχάταν κ του εξοχι-
κού στο Λονγκ Αίλαντ. Εδώ απλώς θα 
σου πετάξω τα σώβρακα από το μπαλ-
κόνι

-Μπαμπα σου αρεσουν οι γοβες μου;
-Ρε αγορι μου θελεις να με στειλεις πριν 
την ωρα μου;;
-Γιατι μπαμπα;
-ΜΑ 300 ΕΥΡΩ ΓΟΒΕΣ???

Πήγε ένα κύριος σε ένα αγιογράφο, τον 
Γαβριήλ. Αφού τον καλημέρησε, τον 
ρώτησε αν μπορούσε να του φτιάξει 
μια αγιογραφία του Αγιου Γεώργιου.
- Βεβαίως, του είπε ο αγ ιογράφος, 
αλλά ξέρετε εγώ μαθήτευσα δίπλα στον 
Πατέρα Ονούφριο, ο οποίος είχε δει 
σε όραμα τον Άγιο Χριστόφορο και θα 
μπορούσα να σας κάνω ένα Άγιο Χρι-
στόφορο κα-τα-πλη-κτι-κό.
- Ναι, αλλά ξέρετε, θέλω ένα Άγιο Γεώρ-
γιο.
- Βεβαίως, Άγιο Γεώργιο! Αλλά πρέ-
πει να σας πω ότι εγώ τον Άγιο Χριστό-
φορο τον κάνω σαν ζωντανό, τον βλέ-
πεις δηλαδή και νομίζεις ότι θέλει να 

σου μιλήσει.
- Δε θέλω χριστιανέ μου να μιλάω με 
τον Αγιο Χριστόφορο. Θέλω έναν Άγιο 
Γεώργιο, που έλεγαν και τον πατέρα 
μου, να τον κάνω δώρο στο γιο μου 
τώρα που θα βαφτιστεί Γιώργος.
- Μάλιστα. Άγιο Γεώργιο θα αγορά-
σετε... Απλά σας λέω ότι αν δείτε τον 
Άγιο Χριστόφορο που κάνω εγώ θα 
συγκλονιστείτε. Είναι τόσο ζωντανός, 
που το καλοκαίρι μέχρι που ιδρώνει!!!
- Ε, ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΖΩ ΤΑ ΜΟΥ-
ΤΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. ΘΕΛΩ 
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΙΔΡΩΝΕΙ, ΝΑ ΜΗ ΛΑΧΑΝΙΑΖΕΙ, ΑΠΛΑ 
ΜΕ ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΟΥ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ 
ΔΡΑΚΟ!!
- Εντάξει κύριε, δεν υπάρχει λόγος να 
φωνάζετε. Θα σας κάνω ένα Άγιο Γεώρ-
γιο. Αλλά να ξέρετε... θα Χριστοφορί-
ζει λιγάκι...

-ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΕΣΕΝΑ 
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ; 
-ΟΧΙ. 
-ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ.

-μαμά θα μου πεις ένα παραμύθι; 
-μια φορά κ ένα καιρό ήταν ένας άντρας 
που δεν κοίταγε άλλες....

FUN

κριΟΣ
Μπορεί να σας έχουν κουράσει οι τρέχου-
σες υποχρεώσεις σας, όμως αν τις εγκατα-
λείψετε είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια του 
επόμενου μήνα τα πράγματα να δυσκολέ-
ψουν περισσότερο. Και αυτό μπορεί να συμ-
βεί εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφοράς 
κάποιων, οι οποίοι θα επιδιώξουν με τον 
τρόπο τους ή να σας επιβληθούν ή να σας 
αποδυναμώσουν, ώστε να φαίνεται η δική 
τους υπεροχή. 

ΤΑΥρΟΣ
Κάθε είδους διασκέδαση ευνοείται από την 
εποχή αυτή και είναι σαφές το μήνυμα ότι 
θα πρέπει να το ρίξετε λίγο έξω. Καθώς φαί-
νεται θα έρθετε σε αντίθεση με τον εαυτό 
σας και θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας. Αποφύγετε κάθε εσπευ-
σμένη ενέργεια στη δουλειά σας. Εάν είστε 
υπομονετικοί όλα τα πράγματα θα πάνε 
πολύ καλύτερα. 

διδΥμΟι
Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέ-
σεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμη-
ρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ άλλων 
μία επαγγελματική συνεργασία, ενώ είστε 
υποχρεωμένοι να βάλετε σε τάξη τα οικονο-
μικά σας και να ξεκαθαρίσετε τις εκκρεμότη-
τες. Οικογενειακά προβλήματα, θα σας 
αποδιοργανώσουν.

κΑρκιΝΟΣ
Στον επαγγελματ ικό 
τομέα νέες προοπτικές 
διαγράφονται σ τον 
ορίζοντα. Θα συνερ-
γαστείτε με πολύ αξι-
όλογα άτομα που θα 
σας συμβουλέψουν 
πάνω στη δουλειά σας. 
Εκμεταλλευτείτε λοιπόν 
όλες τις ευκαιρίες που θα σας 
παρουσιαστούν. Δείξτε κάποια 
προσοχή στην υγεία σας γιατί είναι πιθα-
νόν να σας παρουσιαστούν κάποια προ-
βλήματα.

λΕΩΝ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυ-
χία. Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία 
σας. Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και 
στις οικονομικές ανταλλαγές… Δημιουργή-
στε από τώρα σωστές βάσεις και μην κάνετε 
τίποτα ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδει-
χτεί ότι ήταν λανθασμένο.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περί-
οδο αλλά και φτερά για πετάξετε. Τώρα το 
αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο στε-
ρέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα αντέ-
ξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απο-
φασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και για 
το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα θα 
δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευρύ-
νονται. Θα δείτε φίλους να έρχονται κοντά 
σας, να σας αγκαλιάζουν παραβλέποντας τις 
ιδιορρυθμίες σας.

ΖΥγΟΣ
Προσπαθήστε να είστε περισσότερο στα-
θεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις από-
ψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο όμως 
θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας τους 
συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα σας 
δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και θα 
σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας βήμα. 
Τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά θετικά. 

ΣκΟρΠιΟΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργασι-
ακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν ξαφ-
νικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς δεύ-
τερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες και 
φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε τις επιδιώ-
ξεις σας έτσι ώστε να μην είστε αναγκασμέ-
νοι να κάνετε υποχωρήσεις. Θα υπάρξουν 
αρκετές ευκαιρίες για να αυξήσετε τα έσοδά 
σας, αλλά είναι πιθανόν να μην τις αντιλη-
φθείτε γιατί παράλληλα αυξάνονται και τα 
έξοδά σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρνείστε με κάθε τρόπο να προσαρμοστείτε 
στη ρουτίνα και θέλοντας να αποδράσετε 
από την καθημερινότητα ασχολείστε με νέες 
δραστηριότητες που απαιτούν περισσότε-
ρες ευθύνες. Το επιχειρηματικό σας δαιμό-

νιο θα είναι αυξημένο ρισκάροντας 
στις επιχειρήσεις σας. 

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αναλάβετε μόνο όσες 
υποχρεώσεις ε ίσ τε 
σίγουροι ότι μπορείτε 
να τ ις διεκπεραιώ-
σετε. Κάντε τις απα-
ραίτητες αναθεωρή-

σεις για να ξεκαθαρί-
σετε ότι εκκρεμότητες κι 

αν έχετε. Αφήστε το χρόνο 
να δουλέψει για εσάς και μην 

πιέζετε περισσότερο τις καταστά-
σεις. Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε προ-
νοητικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετίζεται 
με τον οικονομικό σας τομέα.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Εδώ και μέρες, είχατε μία μικρή ανησυχία 
σχετικά με την υγεία σας. Μέσα στην εβδο-
μάδα θα ηρεμήσετε αφού τα αποτελέσματα 
θα δείξουν ότι δεν ήταν απολύτως τίποτα. 
Μην επαναστατείτε όμως γιατί ο κίνδυνος 
παραμονεύει και επιστρέψτε στη ζωή με 
γυμναστική. Κάντε όποιο είδος γυμναστι-
κής ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και 
στον τρόπο ζωής σας.

ιΧΘΕιΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από δημι-
ουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα είναι ιδι-
αίτερα παραγωγική, γεννώντας τεχνάσματα 
και μεθόδους. Εάν νιώθετε πλήξη στην 
παρούσα εργασία σας, μην περιμένετε να 
αλλάξουν και πολλά, εάν δεν είστε διατε-
θειμένοι και εσείς να κάνετε μία προσπά-
θεια. Μην επαναπαύεστε σε αυτά που έχετε, 
χωρίς να αγωνίζεστε για περισσότερα. Μην 
προχωρήσετε σε περιττά έξοδα.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Στο φως οι μόλοι του αρχαίου 
λιμανιού, αλλά και ξύλινα 
υπολείμματα αρχαίου κτηρίου

Τ
ους μόλους του αρχαίου λι-
μανιού στο Λέχαιο, αλλά και 
σημαντικά ξύλινα υπολείμ-
ματα ενός κτηρίου, έφεραν 

στο φως οι έρευνες των αρχαιολό-
γων, που συνεχίστηκαν φέτος για 
πέμπτη συνεχή χρονιά στην Κοριν-
θία.
Το Λέχαιο διαδραμάτισε κομβικό 
ρόλο στη μακρά ιστορική εξέ-
λιξη της πόλης της αρχαίας Κορίν-
θου. Βρισκόταν σε απόσταση περί-
που τριών χιλιομέτρων από την 
αρχαία πόλη ήταν στραμμένο προς 
τη δύση και αποτέλεσε αναμφισβή-
τητα το σημαντικότερο μέσο ανά-
πτυξης κατά τις διαφορετικές περι-
όδους ακμής της Κορίνθου. Το 146 
π.Χ. υπέστη σοβαρές καταστροφές 
από τον Ρωμαίο στρατηγό Μόμμιο, 
σύντομα όμως επανέκαμψε και από 
το 44 π.Χ.  στο πλαίσιο της επανί-
δρυσης της Κορίνθου ως Colonia 
Laus Iulia Corinthiensis χρησιμοποι-
ήθηκε και πάλι ως λιμάνι.
Μεταξύ άλλων, όπως φαίνεται και 
από τις εντυπωσιακές υποβρύχιες 
εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα, αποκαλύφθηκαν οι μόλοι του 
αρχαίου λιμανιού, κάποια τμήματα 
των οποίων σώζονται σε ύψος τεσ-
σάρων μέτρων. Όπως επίσης επιση-
μαίνουν οι αρχαιολόγοι στην ανα-
κοίνωσή τους, από τα ξύλινα υπο-
λείμματα του κτηρίου και μέσω ανα-
λύσεων DNA θα καταστεί δυνατός ο 

προσδιορισμός τόσο της χλωρίδας, 
όσο και της πανίδας της περιοχής σε 
διάφορες περιόδους. 
Το κτίριο έχει διαστάσεις 9μ x 9μ, 
«αποτελείται από ορθογώνιους 
δόμους που φέρουν ίχνη τόρμων» 
και σώζεται σε ύψος τεσσάρων 
δόμων. Κατά την ανασκαφή εντο-
πίστηκαν κεραμικά και άλλα ευρή-
ματα που χρονολογούνται από τον 
1ο έως τον 6ο  αιώνα μ.Χ., ενώ το 
γεγονός πως τα ξύλινα τμήματα που 
εντοπίστηκαν διατηρούνται σε τόσο 
καλή κατάσταση, οφείλεται στις 
ανοξικές συνθήκες του πυθμένα της 
λιμενολεκάνης.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα 
της φετινής ερευνητικής περιό-
δου, όπως ανακοινώθηκαν από 

το υπουργείο Πολιτισμού, είναι τα 
ακόλουθα:
Εσωτερικός Λιμένας: Διεξήχθη ανα-
σκαφική τομή ανατολικά της μνη-
μειακής κατασκευής που βρίσκε-
ται στο μέσον της Λιμενολεκάνης 
3 (Harbour Basin 3). Το κτίριο έχει 
διαστάσεις 9μ x 9μ, αποτελείται από 
ορθογώνιους δόμους που φέρουν 
ίχνη τόρμων και σώζεται σε ύψος 
τεσσάρων δόμων. Αν και η χρήση 
του παραμένει προς το παρόν αδι-
ευκρίνιστη, οι αποσπασμένοι δόμοι 
που εντοπίστηκαν στην τομή σε 
συνδυασμό με τα ευρήματα υπο-
δεικνύουν πως το κτίριο πιθανώς 
καταστράφηκε από σεισμό μεταξύ 
του 50-125 μ.Χ. και υπέστη επι-
πλέον φθορές κατά τον σεισμό του 

6ου αιώνα μ.Χ.     
Εξωτερικός λιμένας: Οι μόλοι σώζο-
νται σε ύψος 4 δόμων και είναι 
κατασκευασμένοι βαθμιδωτά. Επί 
του Μόλου 1 (L-M1) εντοπίστηκαν 
και αποτυπώθηκαν κατάλοιπα κτί-
σματος τετράγωνης κάτοψης δια-
στάσεων περίπου 12μ x 12μ. 
Παράλληλα, διεξήχθησαν εκτετα-
μένες δειγματοληψίες πυρήνων ιζη-
μάτων και τρισδιάστατες απεικονί-
σεις από αέρος, εστιάζοντας κυρίως 
στις λιμενολεκάνες του εσωτερικού 
λιμένα. Σκοπός των ερευνών ήταν να 
μελετηθεί η στρωματογραφία και 
η γεωμορφολογία των λιμενολεκά-
νων και των καναλιών που τις συνέ-
δεαν ώστε να ανασυντεθεί η παλαι-
ογεωγραφία της περιοχής.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο εμβληματικό θεατρικό έργο του Άρη 
Αλεξάνδρου, «Το Κιβώτιο», παρουσιά-
ζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο 
Studio Μαυρομιχάλη. Από την αρχή 

των παραστάσεων, «Το Κιβώτιο» πλαισιώθη-
κε από μία σειρά συζητήσεων με το κοινό, με-
τά το τέλος της κάθε παράστασης. Στις συζητή-
σεις αυτές έχουν σημαντικά πρόσωπα από δι-
αφορετικούς χώρους της δημόσιας ζωής, που 
προσέγγισαν με τον δικό τους τρόπο το έργο 
του Αλεξάνδρου και τα ζητήματα που προκύ-
πτουν από αυτό, αναδεικνύοντας τις προεκτά-
σεις του μέχρι σήμερα.
Ο κύκλος συζητήσεων με το κοινό συνεχίζε-
ται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στις 9.00 
το βράδυ, για την ένατη συζήτηση της νέας 
χρονιάς, με καλεσμένο τον δημοσιογράφο και 
συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη και συντονίστρια 
τη φιλόλογο Γεωργία Πίσπα, υποψήφια διδά-
κτωρα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.
Το κοινό έχει αγκαλιάσει τόσο την παρά-

σταση, σε σκηνοθεσία 
Φώτη Μακρή και Κλε-
οπάτρας Τολόγκου, με 
τον Φώτη Μακρή στον 
κεντρικό ρόλο, όσο και 
τις συζητήσεις, κατά τις 
οποίες έχει την ευκαι-
ρία να ανταλλάξει από-
ψεις, να εκφράσει απο-
ρίες, να συμμετέχει σε 
γόνιμο διάλογο.
Μέχρι σήμερα η παρά-
σταση, εκτός από την 
Αθήνα, έχει παρουσι-
αστεί σε 27 πόλεις σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ 
πρόσφατα εκπροσώπησε τη χώρα μας στη 
διοργάνωση: «Πάφος – Πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης 2017».
Η σειρά των καλεσμένων για τις επόμενες 
συζητήσεις έχει ως εξής: στις 22/12 ο ποιη-
τής και διευθυντής του περιοδικού «Φρέαρ», 

Δημήτρης Αγγελής και στις 29/12 ο διδάκτωρ 
του Παντείου Πανεπιστημίου του τμήματος 
διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, Απόστο-
λος Αποστόλου.
Σημειώνεται πως η συμμετοχή στις συζητή-
σεις είναι δωρεάν.

Ο “Καζαντζάκης” 
του Σμαραγδή 
ταξίδεψε στη Νέα 
Υόρκη

Μ
ε μεγάλη επιτυ-
χία έγινε η πρώτη 
έξοδος της ταινίας 
“Καζαν τζάκης” 

του Γιάννη Σμαραγδή, που προ-
βλήθηκε την Κυριακή στη Νέα 
Υόρκη και στην αίθουσα προ-
βολών του NYIT Auditorium. 
Η αίθουσα ήταν γεμάτη τόσο 
από κορυφαία πρόσωπα της 
Ελληνικής ομογένειας όσο και 
από Νεοϋορκέζους, Άγγλους 
και Αυστριακούς, που ήρθαν 
σε επαφή με το πνεύμα του 
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. 
Μετά το τέλος της προβοής, ο 
σκηνοθέτης της ταινίας Γιάν-
νης Σμαραγδής άνοιξε διά-
λογο με το κοινό, απαντώντας 
σε ερωτήσεις τους. Στο τέλος 
ανακοίνωσε πως θα εκχωρή-
σει την ταινία αφιλοκερδώς 
στο υπουργείο Εξωτερικών για 
τη πολιτιστική διπλωματία της 
χώρας. Για την πράξη του αυτή, 
δέχθηκε τις ευχαριστίες του 
υπουργού Εξωτερικών, Νίκου 
Κοτζιά.  
“Το Υπουργείο Εξωτερικών - 
και εγώ προσωπικά - ευχαρι-
στεί τον σκηνοθέτη της Ελλη-
νικότητας για την αφιλοκερδή 
παραχώρησης της ταιν ίας 
στην υπόθεση της πολιτιστι-
κής διπλωματίας, ώστε η ελλη-
νική ματιά του Καζαντζάκη να 
ενισχύσει τόσο τους δεσμούς 
της διασποράς με το μητροπο-
λιτικό κέντρο, όσο και της διά-
δοσης του Ελληνικού φωτός 
σε όλο τον κόσμο”, γράφει ο κ. 
Κοτζιάς. 
Παρόντες στην προβολή ήταν 
Αμερικανοί διανομείς ταινιών, 
που συζητούν με την παρα-
γωγό της ταινίας Ελένη Σμαρα-
γδή την διεθνή διανομή τς ται-
νίας. 
Η προβολή της ταινίας οργα-
νώθηκε από τον Διευθυντή του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου στη Νέα Υόρκη James 
DeMetro με την βοήθεια της 
Olga Bornozi και πολλών εξε-
χόντων Ελλήνων της Νέας Υόρ-
κης.

εντυπωσιακές εικόνες από το αρχαίο λιμάνι 
στο λέχαιο

«Το Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου για τρίτη 
χρονιά στο Studio Μαυρομιχάλη
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αθλητικάαθλητικά

Τ
ο πρώτο ματς έπειτα από ευρωπαϊκό αγώνα 
είναι πάντα επικίνδυνο. Πόσω μάλλον όταν 
είναι έπειτα από ευρωπαϊκή επιτυχία και ο α-
ντίπαλος είναι θεωρητικά εύκολος. Ο αγώνας 

με την Κέρκυρα αποδείχθηκε και στην πράξη τέτοιος 
επειδή η ΑΕΚ αποδείχθηκε ξανά σοβαρή και από ε-
κεί και πέρα οι Κονέ και Αραούχο ανέλαβαν να ανε-
βάσουν κι άλλο τους Ενωσίτες, οι οποίοι βλέπουν 
την ομάδα τους να παραμένει μόνη στην κορυφή της 
βαθμολογίας. Ξεκούραστο τρίποντο για τους Κιτρινό-
μαυρους, οι οποίοι το Σάββατο υποδέχονται 
τον Απόλλων Σμύρνης με στόχο τον άτυπο 
τίτλο των πρωταθλητών χειμώνα.
Το ματς άρχισε με την Κέρκυρα να 
προσπαθεί να αιφνιδιάσει με την 
αντεπίθεση που τελείωσε άσχημα ο 
Επστάιν, για να απλοποιηθούν αρκετά 
τα πράγματα για την ΑΕΚ λίγα λεπτά 
μετά... Στο 12’ ο Χριστοδουλόπουλος 
άρχισε και τελείωσε την επίθεση με την 
κεφαλιά που απέκρουσε ο Γιαννακόπουλος, 
ο οποίος όμως στάθηκε άτυχος αφού έχασε... επαφή 
με την μπάλα και με τακουνάκι έβαλε αυτογκόλ (1-0). 
Η Ενωση είχε από νωρίς εκεί που ήθελε το ματς και 
στη συνέχεια μπορούσε να το διαχειριστεί ακριβώς 
όπως επιθυμούσε.
Οι Κιτρινόμαυροι κυκλοφορούσαν μπάλα και ήλεγ-
χαν πλήρως την κατάσταση, ανεβάζοντας στροφές 
άνα διαστήματα. Σε αυτό, άλλωστε, βοηθούσε και ο 
ορεξάτος Κονέ, ο οποίος σταδιακά άρχισε να παίρ-
νει και πρωτοβουλίες. Το πρώτο σουτ που έκανε δεν 
ήταν καλό αλλά το δεύτερο ήταν τέλειο, με το 2-0 να 
γράφεται με πολύ ωραίο τρόπο στο 38’. Σκορ που θα 
μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο αν οι Κιτρινόμαυ-
ροι ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική πάσα, αφού 
έβγαιναν εύκολα μπροστά.
Το ματς ουσιαστικά είχε κριθεί από το πρώτο μέρος 
και το μόνο που είχε να κάνει η ΑΕΚ στο δεύτερο ήταν 
να παραμείνει σοβαρή. Και παρέμεινε. Οι παίκτες 
του Χιμένεθ έψαχναν και το τρίτο γκολ, το οποίο δεν 
βρήκαν στην ευκαιρία του Χριστοδουλόπουλου στο 
53’ από την πάσα του Αραούχο, το βρήκαν όμως στο 

56’ από το πολύ ωραίο και δυνατό σουτ του Αργεντί-
νου από το ύψος της περιοχής (3-0).
Ο Χιμένεθ είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει όσους 
ήθελε με τις αλλαγές του, ο Αλέκος Βοσνιάδης από 
την άλλη πλευρά είχε ήδη αρχίσει τις αλλαγές και ο 
κόσμος που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ απολάμβανε το ματς 
και τα... χριστουγεννιάτικα κάλαντα, περιμένοντας 
να δει αν θα πανηγυρίσει κι άλλο γκολ. Τελικά πανη-
γύρισε για την είσοδο του νεαρού Γιούση, ο οποίος 
εντυπωσίασε στο ματς κυπέλλου με την Καλλιθέα, 

όπως εντυπωσίασε και η απόφαση του διαι-
τητή να δώσει πέναλτι στο 87’ στο πέσιμο 

του Νούνες, ο οποίος από τα 11 βήματα 
έβαλε το γκολ της τιμής για τους Φαία-
κες (3-1).
Man of the match: Πρώτο ματς του 
Κονέ ως βασικός και το γιόρτασε με 
γκολάρα. Δεν ήταν μόνο αυτό όμως. 

Ο άσος της Ενωσης κρατούσε μπάλαό-
ταν έπρεπε, έπαιζε με την μία όταν επίσης 

έπρεπε, μοίραζε σωστά, κατηύθυνε γενικά το 
κέντρο και τον ρυθμό της ομάδας. 
Αδύναμος κρίκος: Ο Επστάιν... Τελείωσε άσχημα 
την αντεπίθεση-μοναδική φάση της Κέρκυρας στα 
πρώτα λεπτά και γενικά η εμφάνιση του ήταν τόσο 
κακή ώστε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο.
Στο ύψος του: Γκολ στη Λιβαδειά, γκολ και τώρα για 
τον Αραούχο. Και ωραίο γκολ. Ο Αργεντίνος δείχνει 
να ανεβαίνει συνεχώς μετά το μέτριο ξεκίνημα του 
στη σεζόν και αυτό φυσικά συνιστά πολύ καλό νέο 
για την ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας.
Η γκάφα: Την έκανε ο Γιαννακόπουλος με το αυτο-
γκόλ για το 1-0.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Τσιγκρίν-
σκι, Λαμπρόπουλος, Μπακάκης, Σιμόες (71’ Αϊντά-
ρεβιτς), Κονέ, Χριστοδουλόπουλος (62’ Γιακουμά-
κης), Μπακασέτας (77’ Γιούσης), Κλωναρίδης, Αρα-
ούχο.
Κέρκυρα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γιαννακόπουλος, Γκο-
μές, Γρομητσάρης, Ιωάννου, Σοϊλέδης, Σιόντης, Σπί-
νουλας, Αναστασίου (58’ Ντιόγκο), Μπαλάφας (71’ 
Αρτυματάς), Επστάιν (46’ Νούνες), Μπάουμαν.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η γκολάρα του Κονέ (μετά από 10 χρόνια σκόραρε με την Ένωση), το γκολ του Αραούχο και το 
αυτογκόλ του Γιαννακόπουλου έδωσαν στην ΑΕΚ το εύκολο «τρίποντο» επί της Κέρκυρας (3-1) και 
την... έστειλαν ξανά μόνη πρώτη! Με ανύπαρκτο πέναλτι μείωσαν στο φινάλε οι Φαίακες.

Δεν χάνει το... Κονέ με την 
κορυφή! Στην πιο δύσκολη έδρα του προγράμματος μετά το ντέρμπι με τον 

Παναθηναϊκό, έκανε την πιο εύκολη νίκη. Ο Ολυμπιακός πέρασε 
με τεσσάρα από το Αγρίνιο παρά το γεγονός ότι έκανε τα εύκολα 

δύσκολα με το αυτογκόλ του Ενγκελς! Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν την 
πέμπτη σερί νίκη τους με μία μεγάλη σε έκταση νίκη (1-4) και επέστρε-
ψαν στην κορυφή του πρωταθλήματος περιμένοντας το ματς της ΑΕΚ την 
Δευτέρα (με αντίπαλο την Κέρκυρα).
Ανσαριφάρντ και Φορτούνης συνέχισαν από το ματς με τον Απόλλων 
Σμύρνης πήραν το ματς στα... πόδια τους στο δεύτερο ημίχρονο κι έκα-
ναν το 1-1, 1-3 μέσα σε πέντε λεπτά. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός πήρε 
θετικά στοιχεία και από τον Οτζίτζα που μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο 
αλλά και από τον Μάριν.
Οσο για τον Παναιτωλικό; Ο Προτό... κατάλαβε τους γηπεδούχους μετά 
το 1-3 όταν και η ομάδα του Αγρινίου προσπάθησε να απειλήσει (στο 
πρώτο ημίχρονο είχε μόνο μία φάση με τον Μοράρ) δείγμα του πόσο 
εύκολη ήταν τελικά η νίκη του Ολυμπιακού η οποία ολοκληρώθηκε με το 
γκολ του Τζούρτζεβιτς.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς όπως ακριβώς ζητούσε ο Τάκης Λεμο-
νής στους παίκτες του λίγο πριν βγουν αυτοί για τη σέντρα. Με φουλ τις 
μηχανές από το πρώτο λεπτό με τον Ελληνα τεχνικό να μην κάνει πολλές 
αλλαγές στην 11αδα. Ομάρ, Ενγκελς, Σισέ, Κούτρης ήταν στην άμυνα με 
τους Ταχτσίδη, Ρομαό να παραμένουν στα χαφ και τους Μάριν, Φορ-
τούνη, Πάρντο να παίζουν πίσω από τον Ανσαριφάρντ.
Σχήμα που λειτούργησε δημιουργικά με γκολ στο 6’ (Ταχτσίδης, Μάριν, 
Φορτούνης συνδυάστηκαν με τον τελευταίο να σκοράρει) αλλά όχι τόσο 
ανασταλτικά μιας και οι μεσοεπιθετικοί του Χάβου (Μάζουρεκ, Ρόσα, 
Ντίας) δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού.
Πράγμα που δε τον πλήρωσε ο Ολυμπιακός στο 23’ (ο Μοράρ βρέθηκε 
απέναντι από τον Προτό, αλλά ο Βέλγος απέκρουσε) αλλά το πλήρωσε με 
μεγάλη δόση ατυχίας όταν στην σέντρα του Ρόσα, ο Ενγκελς με ψιλοκρε-
μαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Προτό.
Και παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα δεν μπό-
ρεσαν να σκοράρουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Και στο 36’ ο 
Μάριν έκανε τσαφ στο γύρισμα του Ομάρ και στο 37’ πάλι ο Γερμανός 
αστόχησε από καλή θέση και στο 44’ ο Ανσαριφάρντ έστειλε την μπάλα 
ψηλά άουτ.
Κι εκεί που ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου μετά το αυτογκόλ του Ενγκελς, έδειξε πως μπορεί να 
τελειώσει ένα ματς μέσα σε λίγα λεπτά. Εάν φυσικά του δώσεις την ευκαι-
ρία. Ο Παναιτωλικός του την έδωσε και η υπόθεση νίκη τελείωσε μέσα 
σε πέντε λεπτά.
Στο 62’ ο Καρίμ πήρε πάνω του την επίθεση μέσα στην μεγαλή περιοχή 
για να δώσει μισό γκολ στον Φορτούνη για το 1-2 και στο 66’ κυνήγησε 
την λάθος πάσα του Μόρα για να κάνει ένα εύκολο γκολ (1-3).
Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός κατέβασε ρυθμούς, ο 
Παναιτωλικός προσπάθησε να μπει πάλι στο ματς αλλά ο Ρόσα στο 80’ 
σημάδεψε πρώτα τον Προτό και μετά το δοκάρι από την μικρή περιοχή 
και στο 84’ ο Ρότσα δεν τελείωσε καλά τη φάση για να μειώσει το σκορ.
Και σα να μην έφτανε αυτό για τους γηπεδούχους ήρθε και το γκολ του 
Τζούρτζεβιτς στο τέλος για δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του 
Ολυμπιακού μέσα στο Αγρίνιο.

Στην κορυφή με Καρίμ, 
Φορτούνη και σερί!
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Μ
ε τον καλύτερο 
τρόπο αποχαιρέ-
τησε, για το 2017, 
τον κόσμο του ο Α-

τρόμητος! Οι Περιστεριώτες σε 
έναν μέτριο παιχνίδι, κατάφερε 
με ένα γκολ του Ντιγκινί να κερ-
δίσει 1-0 τον Λεβαδειακό και 
να ανέβει έστω και προσωρινά 
στην δεύτερη θέση, συνεχίζο-
ντας να βρίσκεται σε... τροχιά 
πρωταθλητισμού.
Ο Νταμίρ Κάναντι παρέταξε 
την ομάδα του με το σύνη-
θες 4-2-3-1. Ο Γιαννιώτης ήταν 
στο τέρμα, με τους Χατζηισαΐα, 
Ρισβάνη στα στόπερ. Δεξί μπακ 
ο Κιβρακίδης και αριστερό ο 
Γιαννούλης. Αμυντικοί μέσοι οι 
Μάντσον και Μπουσουλάτζιτς, 
με δεκάρι τον Βασιλακάκη. Δεξί 
εξτρέμ ήταν ο Ντιγκινί, αριστερό 
ο Ουάρντα και στην κορυφή της 
επίθεσης βρέθηκε ο Ντάουντα.
Από την άλλη, ο Ζοσέ Ανιγκό, 
κατέβασε την ομάδα του με 3-4-
2-1. Ο Επασί ήταν στο τέρμα, οι 
Αντιλέχου, Φαβάρο και Τριπο-
τσέρης στα στόπερ. Αμυντικοί 
μέσοι οι Νιασέ, Μητρόπουλος, 
στα δεξιά ο Τσαμπούρης και στα 
αριστερά ο Ζαραδούκας. Στην 
κορυφή της επίθεσης βρέθηκε 
ο Μπελγκαζουανί, έχοντας από 
πίσω του τους Γιουσούφ, Για-
κουμάκη.
Το παιχνίδι άρχισε με τους Περι-
στεριώτες εμφανέστερα καλύ-
τερους. Ωστόσο, ο Ανιγκό είχε 
στήσει πολύ καλά την ομάδα 
του πίσω, με τους αμυντικούς 
του Λεβαδειακού να κλείνουν 
όλους τους διαδρόμους. Αυτό 
ανάγκασε τους ποδοσφαιριστές 
του Κάναντι να τελειώνουν τις 
φάσεις με σουτ εκτός περιοχής, 
τα οποία κατέληγαν άουτ.
Οι ποδοσφαιριστές του Ανιγκό 
από την άλλη πλευρά, έψαχναν 
κάποια αντεπίθεση για να απει-
λήσουν. Αυτή τη βρήκαν μια 
φορά στο πρώτο μέρος και το 
σουτ του Γιουσούφ έφυγε άουτ. 
Στο 39’, ο Ατρόμητος έχασε την 
καλύτερή του στιγμή, όταν ο 
Επασί πάνω στη γραμμή έβγαλε 

την κεφαλιά του Χατζηισαΐα.

Έμπνευση Ντάουντα, ε-
κτέλεση Ντιγκινί
Από την στιγμή που δεν είχαμε 
γκολ στη φάση του Χατζηισαΐα, 
το πρώτο ημίχρονο κυλούσε με 
τις δύο ομάδες να φαίνεται πως 
θα πάνε στα αποδυτήρια ισό-
παλες χωρίς τέρματα. Ωστόσο, 
τρία λεπτά πριν την ανάπαυλα 
ανέλαβε δράση ο Ντάουντα. Ο 
Αφρικανός, πέρασε υπέροχη 
κάθετη πάσα (μετά από τρομερή 
αλλαγή της μπάλας με Μάντσον 
και Βασιλακάκη) στον Ντιγκινί 
κι αυτός δεν δυσκολεύτηκε να 
πλασάρει τον Επασί για το 1-0.

Έπεσε ο ρυθμός, προ-
σπάθησε ο Λεβαδειακός
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθ-
μός έπεσε αισθητά, με τον Λεβα-
δειακό όμως να είναι ελαφρώς 
καλύτερος και να ψάχνει το γκολ. 
Αυτό όμως μέχρι το 65’ κι ενώ 
νωρίτερα οι γηπεδούχοι είαν 
διαμαρτυρηθεί, σωστά, για 
πέναλτι του Αντιλέχου στον Γιαν-
νούλη. Παρά το γεγονός πως οι 
φιλοξενούμενοι έψαξαν την ισο-
φάριση, δεν απείλησαν πραγμα-
τικά την εστία του Γιαννιώτη.
Αντίθετα, το έκανε ο Ατρόμητος 
σε αυτή του Επασί στο 72’, όταν 
ο Βασιλακάκης σούταρε μέσα 
από την περιοχή κι έστειλε την 
πάλα λίγο έξω. Από εκεί και πέρα 
δεν είχαμε κάποια άλλη... συγκί-
νηση στο παιχνίδι, με τον Ατρό-
μητο να κλείνει την χρονιά στο 
Περιστέρι με νίκη και χαμόγελα.
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): 
Γιαννιώτης, Χατζηισαΐας, Ρισβά-
νης, Μπουσουλάτζιτς, Γιαννού-
λης, Ντιγκινί (90’ Καρασαλίδης), 
Κιβρακίδης, Βασιλακάκης (81’ 
Ούμπιδες), Μάντσον, Ντάουντα 
(74’ Μενσά), Ουάρντα
Λεβαδειακός (Ζοσέ Ανιγκό): 
Επασί, Τσαμπούρης, Ζαραδού-
κας, Αντιλέχου, Φαβάρο, Τριπο-
τσέρης (46’ Ιωαννίδης), Μητρό-
πουλος (74’ Νουάκο), Νιάσε, 
Γιακουμάκης, Γιουσούφ, Μπελ-
γαζουανί (78’ Σουμπίνιο)

Συνεχίζει σε τροχιά... 
πρωταθλητισμού!

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Πέλκα, 
που πέτυχε 2 γκολ... παγκόσμιας κλάσης, ο 
ΠΑΟΚ διέλυσε με 4-0 το «φάντασμα» του 
Παναθηναϊκού (έπαιζε με 10 από το 65’ λόγω 
αποβολής του Ινσούα) και βρέθηκε στη 2η 
θέση! Γκολάρα κι από Πρίγιοβιτς, με πέναλτι 
σκόραρε ο Κουλούρης. Βλακεία και κόκκινη 
ο Μακ. 

Μ
ε τον πιο πειστικό τρόπο και με μεγά-
λο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα, 
ο ΠΑΟΚ έκανε από το πρώτο μέχρι το 
τελευταίο λεπτό δικό του το ντέρμπι με 

τον Παναθηναϊκό. Το 4-0 μπροστά σε περισσότε-
ρους από 25.000 θεατές είναι η μεγαλύτερη εντός 
έδρας νίκη των «ασπρόμαυρων» απέναντι στους 
«πράσινους», μια νίκη που ισοδυναμεί με την έβδο-
μη σε ισάριθμα φετινά εντός έδρας παιχνίδια πρω-
ταθλήματος, αλλά με μια διαφορά...
Οι προηγούμενες έξι νίκες ήρθαν στην άδεια και 
έρημη Τούμπα. Η έβδομη (και καλύτερη) παρά-
σταση και νίκη σημειώθηκε σε μια Τούμπα από τα 
παλιά, μπροστά στο ασπρόμαυρο κοινό, που ζούσε 
και ανέπνεε εδώ και πολλές για αυτό το ματς.  
Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος στο χορτάρι της 
Τούμπας θέλοντας να εκμεταλλευτεί τη 
δύναμη που του έδιναν οι 25.000 και 
πλέον φίλοι του. Οι μπακ του έπαι-
ζαν πολύ ψηλά, σχεδόν κάτω από 
την σέντρα, σε μια προσπάθεια να 
ασκήσουν πίεση στους «πράσινους», 
που αδυνατούσαν να κρατήσουν την 
μπάλα.
Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε το ντέρμπι με 
τον ιδανικότερο τρόπο. Με ένα γρήγορο 
γκολ, που του έδιωξε το άγχος και του έδωσε το 
δικαίωμα να προσεγγίσει τακτικά ακόμη καλύτερα 
το ντέρμπι. Στο τρίτο, τέταρτο κλέψιμο της μπάλας 
κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Δημήτρης Πέλκας 
δεν έκανε δεύτερη σκέψη. Με το χρονόμετρο να 
«χαϊδεύει» το 8ο λεπτό, σήκωσε το κεφάλι, σημά-
δεψε και την έστειλε «συστημένη» στο «παραθυ-
ράκι» της εστίας του Διούδη κάνοντας το 1-0.
Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, μετά το εξαιρετικό ξεκί-
νημα του ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές του Πανα-
θηναϊκού να ψάχνουν τρόπους αντίδρασης και τον 
Λούκας Βιγιαφάνες να είναι αυτός από τον οποίο 
ξεκινούσαν οι περισσότερες επιθετικές ενέργειες 
των φιλοξενούμενων. Στο 25’ το σουτ του Χουλτ 
έδιωξε ο Μάτος στην πρώτη καλή στιγμή των «πρά-

σινων». Οι γηπεδούχοι απάντησαν με το σουτ του 
Μακ στο 35’, το οποίο εξουδετέρωσε ο Διούδης, 
ενώ πέντε λεπτά αργότερα το μακρινό φάουλ του 
Βιγιαφάνες μπλόκαρε χωρίς προβλήματα ο Πασχα-
λάκης.   
Ο Ουζουνίδης με το ξεκίνημα του β’ μέρους έριξε 
στο παιχνίδι τον Χίλιεμαρκ, αντί του Γιόχανσον, με 
τους «πράσινους» να έχουν την πρώτη καλή στιγμή 
στο 49’ με το σουτ του Βιγιαφάνες, αλλά δύο λεπτά 
μετά στο 51’ «ξαναχτύπησε» ο Πέλκας! Από το πλά-
γιο άουτ του Κρέσπο, ο Ελληνας μεσοεπιθετικός του 
ΠΑΟΚ έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊ-
κού, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και «εκτέ-
λεσε» το Διούδη για το 2-0.
Στο 66ο λεπτό ο Μαουρίσιο σούταρε με δύναμη 
έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα με κατεύ-
θυνση προς την εστία σταμάτησε στο απλωμένο 
χέρι του Ινσούα (αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και 
πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια), με τον Ευθύμη 
Κουλούρη να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι γράφο-
ντας το 3-0.
Η αύρα ήταν με τον ΠΑΟΚ και τα πράγματα με μαθη-
ματική ακρίβεια οδηγούνταν σε έναν ανεπανά-
ληπτο ασπρόμαυρο θρίαμβο. Το επιβεβαίωσε με 
την πρώτη του επαφή με την μπάλα στο 77’ ο Αλε-

ξάνταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος με εκπληκτική 
σεντερφορίσια κίνηση και άπιαστο σουτ 

έκανε το 4-0.
MVP: Ηταν το βράδυ του Δημήτρη 
Πέλκα! Για ένα παιδί που αποδει-
κνύει σχεδόν κάθε Κυριακή γιατί πρέ-
πει να έχει θέση βασικού στον φετινό 
ΠΑΟΚ.  

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Λούκας Βιγιαφάνες 
ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που 

το πάλεψε, προσπάθησε απ’ όσους χρησι-
μοποίησε ο Ουζουνίδης.    
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η πράσινη άμυνα ήταν σε 
άσχημη βραδιά και αυτό αντικατοπτρίζεται από τα 
τέσσερα γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός.
Η ΓΚΑΦΑ: Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ προήλθε από 
πλάγιο άουτ! Κάτι που  απαγορεύεται ακόμη και σε 
παιδικούς αγώνες…
ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, 
Μαλέζας, Κρέσπο, Κάνιας 58’ Τσίμιροτ), Μαουρί-
σιο, Λημνιός (82’ Κάμπος), Πέλκας, Μακ, Κουλού-
ρης (73’ Πρίγιοβιτς).
Παναθηναϊκός (Ουζουνίδης): Διούδης, Κουτρου-
μπής, Μολέντο, Ινσούα, Γιόχανσον (46’ Χίλιεμαρκ), 
Κολοβέτσιος, Κουρμπέλης, Καμπέσας, Λουντ, 
Βιγιαφάνες (85’  Δώνης), Άλτμαν (68’ Χουλτ).

παοκ - παναθηναϊκός 4-0

Party ΠΑΟΚ με Οne... Πέλκας show!
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Μεγάλο διπλό για την Παναχαϊκή 
στο Γεντί Κουλέ και προσπέραση! 
Οι Πατρινοί, επικράτησαν το 1-2 
του ΟΦΗ και τους ανάγκασαν στην 
πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

 

Σ
πουδαία νίκη για την Παναχαϊκή 
στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ. Η 
ομάδα της Πάτρας, επικράτησε 1-2 
των Κρητικών, τους οποίους και α-

νάγκασαν στην πρώτη τους ήττα στο πρω-
τάθλημα, ενώ επίσης τους έριξαν από την 
δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας εκείνοι σε 
αυτή. Μάλιστα, αυτή η νίκη ήταν η πρώτη 
για την Παναχαϊκή στην Κρήτη με αντίπα-
λο τον ΟΦΗ, μετά το μακρινό πλέον 2001, 
όταν τότε είχε επικρατήσει 0-1 με αυτο-
γκόλ του Νίκου Νιόπλια.
Το παιχνίδι άρχισε εξαιρετικά για τους 
φιλοξενούμενους. Ο Στρέζος, ανέτρεψε 
τον Μωραΐτη με τον διαιτητή αμέσως και 
σωστά να δείχνει την άσπρη βούλα. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Φωτάκης, ο οποίος 
ευστόχησε κι έκανε το 0-1. Οι Κρητικοί 
στη συνέχεια ανέβασαν, αλλά δεν κατά-
φεραν ουσιαστικά να απειλήσουν την 
αντίπαλη εστία. Μοναδική στιγμή που το 
έκαναν ήταν στο 44’, όταν ο Μακρυδημή-
τρης παραλίγο να στείλει άθελά του την 
μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. 
Όπως το πρώτο ημίχρονο, έτσι και το 
δεύτερο άρχισε με γκολ για τους φιλοξε-
νούμενους. Μετά από φάση διαρκείας, ο 
Φωτάκης έκανε το γύρισμα και ο Μακρυ-
δημήτρης από κοντά με ωραίο τακου-
νάκι έγραψε το 0-2 στο 50’. Η Παναχαϊκή 
πλέον είχε βάλει ακόμα πιο δύσκολα στον 
ΟΦΗ, ο οποίος όμως αντέδρασε άμεσα 
και μείωσε στο 55’. Μετά από σέντρα του 
Χαντί, ο Κουσκουνάς με κεφαλιά έκανε το 
1-2. Ο ΟΦΗ πλέον έψαχνε την ισοφάριση 
κι έφτασε κοντά σε αυτή στο 91’. Τότε, ο 
Χαντί έπιασε μια κεφαλιά, ο Βρονταράς 
απέκρουσε η μπάλα πήγε στο δοκάρι και 
στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Από την 
πλευρά της, η Παναχαϊκή, μπορούσε να... 
τελείωσε το ματς στο 89’, αλλά ο Πολυ-
χρόνης δεν μπόρεσε να κερδίσει τον 
Στρέζο, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα είχε και 
το πλασέ του Γκίνο στο 94’.
ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, 
Μπολάκης, Κοιλιάρας (36’ Κομεσίδης), 
Ζιαμπάρης, Ποτουρίδης, Νάστος, Ορτέ-
γκα, Πουρτουλίδης (46’ Λεάλ), Χαντί, 

Όγκμποε (61’ Κουτσιανικούλης), Κου-
σκουνάς.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπου-
λος): Βρονταράς, Πολίμος, Γκίνο, Σωτηρά-
κος, Μακρυδημήτρης, Μουστακόπουλος 
(61’ Μπουτζίκος), Στεργίδης (81’ Πολυ-
χρόνης), Φωτάκης, Φουρλάνος, Αποστο-
λόπουλος (67’ Ελευθεριάδης), Μωραΐτης.

Δόξα Δράμας-Άρης 1-2
Σε ένα γεμάτο γήπεδο, με οπαδούς των 
δυο ομάδων και με βαθμολογικό διακύ-
βευμα τόσο σημαντικό, το παιχνίδι ανά-
μεσα στη Δόξα Δράμας και τον Άρη δεν 
θα μπορούσε παρά να είναι ενδιαφέ-
ρον, ανεξάρτητα από το θέαμα που προ-
σέφεραν οι ποδοσφαιριστές! Τελικά, οι 
«κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης κατάφε-
ραν να πάρουν τη νίκη, ανατρέποντας 
το σκορ από 1-0 σε 1-2 κι έκαναν το 7Χ7 
στη Football League, παραμένοντας στην 
κορυφή της βαθμολογίας!
Σε εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, 
το παιχνίδι ξεκίνησε έχοντας γρήγορο 
ρυθμό, αλλά όχι πολλές φάσεις. Στο 7’ ο 
Μπαϊκαρά σέντραρε επικίνδυνα από αρι-
στερά, αλλά η μπάλα πέρασε απ’ όλους, 
δίχως να απειλήσει κάποιος την εστία του 
Καντιμοίρη, ο οποίος απέκρουσε με υπε-
ρένταση το σουτ του Ματσούκα στο 15’.
Στο 17’ ο Διαμαντόπουλος σκόραρε, αλλά 
είχε υποδειχθεί προηγουμένως σε θέση 
οφσάιντ από τον επόπτη, σε μια φάση 
πολύ οριακή, όπου μάλλον όμως ο επιθε-
τικός του Άρη καλυπτόταν.
Λίγα λεπτά μετά (28), οι γηπεδούχοι εκμε-
ταλλεύτηκαν την αδράνεια των παικτών 
του Σπανού κι άνοιξαν το σκορ με τον 
Κάσες, που σούταρε έξω από την περι-
οχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα 
δίχτυα του τερματοφύλακα του Άρη.
Στο β’ ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς ήταν 
πιο επιθετικοί, με τον Παυλίδη να περνάει 
στο 46’ στη θέση του Κάσσου και λίγο 
αργότερα (51’) τον Πλατέλλα να αντικαθι-
στά τον Πασά. Στο  60’ η πίεση απέδωσε 
καρπούς, με τον Μπαργκάν να πασάρει 
στον αμαρκάριστο Διαμαντόπουλο, που 
σε κενή εστία ισοφάρισε σε 1-1 κι αναπτέ-
ρωσε τις ελπίδες του Άρη πως θα φύγει με 
το απόλυτο νικών από τη Δράμα. Η απο-
βολή μάλιστα του Άγγελου Διγκόζη και 
του γενικού αρχηγού των «μαυραετών», 
Αντώνη Καζδοβασίλη, προκάλεσε ανα-
στάτωση στους Δραμινούς, που αποσυ-

ντονίστηκαν.
Τελικά στο 77’ οι φιλοξενούμενοι τα κατά-
φεραν, με τη «χρυσή» αλλαγή του Σπα-
νού, τον Παυλίδη, να σουτάρει εξαιρετικά 
έξω από την περιοχή, ύστερα από πάσα 
του Διαμαντόπουλου και να «γράφει» το 
1-2! Η Δόξα πίεσε έκτοτε, αλλά δεν μπό-
ρεσε να σκοράρει ξανά, χάνοντας την 
ευκαιρία να προσπεράσει τον ΟΦΗ (14β) 
και μένοντας στους 13 βαθμούς.
Στο τέλος του παιχνιδιού και συγκεκρι-
μένα στις καθυστερήσεις υπήρξε ένταση, 
με μια κροτίδα να σκάει ακριβώς δίπλα 
στο επόπτη που κάλυπτε το μισό στο 
οποίο έκαναν επίθεση οι γηπεδούχοι. Το 
παιχνίδι διεκόπη για περίπου 2’, μέχρι να 
ξεκινήσει πάλι για να παιχθεί ο ελάχιστος 
χρόνος καθυστερήσεων που απέμενε.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Άγγελος Διγκόζης): 
Μένκα, Σπυρόπουλος, Πεταυράκης, Γκό-
τοβος, Ντιμιτρόφσκι, Ριζογιάννης, Κάσες 
(84’ Νατσιόπουλος), Γουνδουλάκης (79’ 
Πετρόπουλος), Ματσούκας, Μπαϊκαρά, 
Μαρκόπουλος (64’ Μαχαίρας)
ΑΡΗΣ (Δημήτρης Σπανός): Καντιμοίρης, 
Μπούρμπος, Βαλεριάνος, Σόουζα, Δελη-
ζήσης, Μουμίν, Ιντζόγλου, Κάσσος (46’ 
Παυλίδης), Μπαργκάν (85’ Μαραγκός), 
Πασάς (51’ Πλατέλλας), Διαμαντόπουλος

Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου 0-0
Το διπλό στην έδρα του Παναιγιάλειου 
φαίνεται πως ήταν μια ευχάριστη παρέν-

θεση για τα Τρίκαλα, που την Δευτέρα 
επέστρεψαν στις μέτριες εμφανίσεις κι 
έμειναν στο 0-0 με τον Απόλλων Πόντου.
Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί 
που είχαν και την καλύτερη φάση στο 
πρώτο μέρος. Συγκεκριμένα, στο 23’ 
ο Ν’ Λουντουλού μετά από σέντρα του 
Γεωργιάδη με πλασέ έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι του Αποστολίδη. Η πίεση των 
φιλοξενούμενων συνεχίστηκε μέχρι το 
τέλος του πρώτου μέρους, με το 0-0 να 
μένει όμως.
Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον 
Απόλλωνα να είναι ανώτερος και να 
απειλεί στο 68’ με Αποστολίδη να σώζει 
το πλασέ του Λιόνη. Τα Τρίκαλα προσπά-
θησαν να απειλήσουν, αλλά στο 81’ ο 
Πάνος δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία 
της μπάλας και έτσι το παιχνίδι κύλησε 
μέχρι τέλους χωρίς να έχουμε κάποιο 
τέρμα και το 0-0 να είναι το τελικό απο-
τέλεσμα.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Σωτήρης Αντωνίου): Απο-
στολίδης, Πάνος, Γκόλιας, Γιαννίτσης, 
Βέρτζος, Ανδρεόπουλος, Τεγούσης, Ντί-
νας (63’ Γροντής), Ντιατά (55’ Καπός), 
Μπουντόπουλος (46’ Τσίπρας), Τόμιτς.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊ-
τζίδης): Λόπεθ, Αμαραντίδης, Σαμαράς, 
Καπίας (39’ λ.τρ. Καλαϊτζίδης), Γεωργιά-
δης, Συμελίδης, Ν΄Λουντουλού (54’ λ.τρ. 
Λιόνης), Καλογέρης, Βεργώνης, Μπρίτο 
(83’ Κυβελίδης), Χασομέρης.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

«Άλωσε» την κρήτη η παναχαϊκή!
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Μεγάλες επιδόσεις, σπουδαίοι 
αγώνες και τρία Πανελλήνια ρεκόρ 
σημειώθηκαν τη δεύτερη ημέρα 
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 
Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – 
Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, 
Παίδων – Κορασίδων που διεξάγονται 
στον Πολύγυρο.

 

Έ
ντονες συγκινήσεις επεφύλαξε στους 
αθλητές και φίλους της Αρσης Βαρών 
που βρέθηκαν στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο Πολυγύρου. Ο Βαγγέλης Γαλια-

τσάτος αν και τραυματίας, από την πρώτη του 
προσπάθεια έδειξε πόσο μεγάλο ταλέντο εί-
ναι κι έσπασε τρία Πανελλήνια ρεκόρ Παίδων 
στα 94κ.
Στο αρασέ ο Παγκόσμιος πρωταθλητής 
σήκωσε 146κ. κι έσπασε το «στοιχειωμένο» 
ρεκόρ του Τάσου Τριανταφύλλου από το 2004, 
όταν και είχε σηκώσει 145κ. Στο ζετέ ο Γαλια-
τσάτος βελτίωσε το δικό του ρεκόρ κατά ένα 
κιλό και σήκωσε 177κ., ενώ και στο σύνολο 
έσπασε το δικό του ρεκόρ με 323κ.
Οι μεγάλες επιδόσεις συνδυάστηκαν τέλεια 

με την τελετή των αγώνων. Αθλητές, προπονη-
τές και κάτοικοι του Πολυγύρου βρέθηκαν στο 
δημοτικό θέατρο και παρακολούθησαν την 
ιδιαίτερα όμορφη τελετή..
Στην τελετή των αγώνων βραβεύτηκαν οι 
αθλητές της χρονιάς. Ο Ευάγγελος Γαλιατσά-
τος και η Αννα Σαλπικίδου ήταν οι κορυφαίοι 
του 2017.
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τα ρεκόρ που 
πέτυχα, αλλά ήθελα μια καλύτερη επίδοση» 
τόνισε ο Βαγγέλης Γαλιατσάτος και αναφέρ-
θηκε στο γεγονός ότι αγωνίστηκε τραυματι-
σμένος: «Η αλήθεια είναι ότι ακόμα πονάω. Ο 
αγώνας είναι για να αγωνίζεσαι. Προσπάθησα 
για το καλύτερο. Είναι σημαντικό ότι βραβεύ-
τηκα ως κορυφαίος αθλητής της χρονιάς».
Από τη μεριά της η Αννα Σαλπικίδου είπε: 
«Είναι τεράστια τιμή, για ένα κορίτσι της ηλι-
κίας μου, να βραβεύεται ως κορυφαία αθλή-
τρια.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη» δήλωσε η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια και αναφερόμενη στα 
12 μετάλλια που κατέκτησε στο Πανελλήνιο 
είπε: «Δεν είμαι ικανοποιημένη. Είχα δύο άκυ-
ρες στο αρασέ και ουσιαστικά κατέκτησα τα 
μετάλλια με μία προσπάθεια.»

τρία πανελλήνια ρεκόρ 
σημείωσε ο Γαλιατσάτος

Τ
εράστια αίσθηση έχει προκαλέσει στην 
παγκόσμια ποδηλασία, η είδηση ότι ο 
Βρετανός Κρις Φρουμ, φέρεται να έχει κά-
νει χρήση απαγορευμένων ουσιών! 

Ο 32χρονος πρωταθλητής είναι νικητής τέσσε-
ρις φορές στο φημισμένο Γύρο της Γαλλίας (2017, 
2016, 2015, 2013), το σημαντικότερο ποδηλατικό 
αγώνα στον κόσμο και ένα από τα πλέον δημο-
φιλή αθλητικά γεγονότα στον πλανήτη.
Σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία (UCI) 
ο Φρουμ έχει κάνει χρήση της ουσίας 
bronchodilatateur salbutamol, στο φετινό γύρο 
της Ισπανίας, στον οποίο τερμάτισε πρώτος. Ο 
ίδιος υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το φάρμακο 
σε αυξημένη δόση κατόπιν ιατρικής οδηγίας προκειμένου να αντιμετωπίσει το άσθμα που 
τον ταλαιπωρεί. «Είναι γνωστό ότι έχω άσθμα και γνωρίζω καλά ποιοι είναι οι κανόνες», είπε.     
Ο Βρετανός με τις τέσσερις νίκες στο Γύρο της Γαλλίας είναι μια νίκη πίσω από τους πολυνίκεις 
του θεσμού, οι οποίοι (μετά την ακύρωση των αποτελεσμάτων και των επτά νικών του Λανς 
Αρμστρονγκ) είναι ο Βέλγος Εντι Μερξ, ο Ισπανός Μιγκέλ Ιντουραϊν και οι Γάλλοι Ζακ Ανκετίλ 
και Μπερνάρ Ινό, με πέντε τίτλους έκαστος.

Kατηγορείται για ντόπινγκ 
o Φρουμ!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο Ηρακλής αναδείχθηκε ισόπαλος 
0-0 με κόντρα στον Εδεσσαϊκό για 
την 15η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής, 
παραμένοντας στην πρώτη θέση του 
2ου Ομίλου.

Ο 
Γηραιός δεν κατόρθωσε να πά-
ρει το τρίποντο της νίκης, παρό-
λα αυτά έμεινε στην πρώτη θέ-
ση του 2ου Ομίλου της Γ΄Εθνικής 

μετά το 0-0 κόντρα στον Εδεσσαϊκό φτάνο-
ντας τους 30 βαθμούς και αφήνοντας στη 
δεύτερη θέση τον Άρη Παλαιοχωρίου που 
είχε ρεπό.
Το ματς ξεκίνησε χωρίς πολλές φάσεις 
λόγω και του κακού αγωνιστικού χώρου. 
Στο 23’ έγινε η πρώτη καλή στιγμή για τον 
Ηρακλή. Ο Ρόβας έκανε όμορφη ατομική 
ενέργεια, πάσαρε στον Παπαδόπουλο αλλά 
το σουτ του τελευταίου έφυγε άουτ. Στο 45’ 
ο Γηραιός λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Ο 
Αθανασίου επιχείρησε το σουτ από θέση, 
αλλά ο Βότσης έδιωξε ενστικτωδώς. 
Το δεύτερο άρχισε με μία καλή στιγμή 
για κάθε ομάδα. Στο 46΄ο Σκαθαρούδης 
του Εδεσσαϊκού δεν μπόρεσε να νικήσει 
από κοντά τον Βοσνιάδη, ενώ ένα λεπτό 
αργότερα ο Ρόβας δεν βρήκε στόχο για 
τους κυανόλευκους. Η καλύτερη ευκαι-
ρία του αγώνα ανήκε στον Ηρακλή, με τη 
βολίδα του Σαββαλίδη στο 68’ να βρίσκει 
το δοκάρι του Βόλτση. Στο 77’ οι φιλοξε-
νούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω 
αποβολής του Καραντασιάδη με απευθείας 
κόκκινη. Ο Εδεσσαϊκός λίγο έλειψε να προ-
ηγηθεί στο 86’, αλλά ο Βοσνιάδης νίκησε 
τον Σκαθαρούδη σε τετ α τετ, διατηρώντας 
το 0-0.  

Χωρίς νικητή το ΑΟ Καρδίας-Αλ-
μωπός
Από έναν βαθμό πήραν ΑΟ Καρδίας και 
Αλμωπός Αριδαίας στο μεταξύ τους παι-
χνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Η ανα-
μέτρηση είχε καλό ρυθμό, με τους γηπε-
δούχους να προηγούνται 1-0 στο 27’ με 
σουτ του Νικολόπουλου, μετά από σέντρα 
του Τοπαλίδη. Η απάντηση από την ομάδα 
της Πέλλας ήρθε πριν ολοκληρωθεί το ημί-
χρονο, καθώς στο 41’ ο Χαρίσης με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 1-1. 
Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων 
στο δεύτερο μέρος, δεν σημειώθηκε άλλο 

γκολ και το ισόπαλο αποτέλεσμα διατηρή-
θηκε ως το τέλος.

Νικηφόρο «πέρασμα» από Κιλκίς!
Πολύ σπουδαία νίκη πέτυχε ο Πιερικός στο 
Κιλκίς επί του τοπικού Κιλκισιακού με 1-0 
και ολοκλήρωσε άκρως θετικά τον πρώτο 
γύρο του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας 
στις επιτυχίες μετά από δυο συνεχόμενες 
ήττες.
Στο 9’ ο Παπαδημητρίου έπειτα από τη 
σέντρα του Μεπλίτσα δε βρήκε γεμάτα με 
το κεφάλι τη μπάλα.
Νέα κεφαλιά του Δρόσου στο 30’ πέρασε 
δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ το σουτ 
του Κωστίκου στο 38’ πέρασε πάνω από τα 
δοκάρια.
Και ενώ όλα έδειχναν πως πάμε για λευκή 
ισοπαλία στο πρώτο μέρος, ο ΑΟΚ πλή-
ρωσε το μοναδικό του λάθος στο 44’ με τον 
Κατσιαμήτα να φεύγει από τα αριστερά στη 
πλάτη της άμυνας και να νικάει τον Κολιο-
φούκα για το 1-0.
Στην αμέσως επόμενη φάση ο Κιλκισια-
κός είχε φάση, με τον Δρόσο να βγάζει τη 
σέντρα και την κεφαλιά του Παπαδημη-
τρίου να κοντράρει και να καταλήγει κόρ-
νερ.
Στο 48’ ο Παπαδημητρίου έκανε το σουτ 
από το ύψος της μικρής περιοχής, όμως ο 
Παπατολίκας απέκρουσε.
Στο 54’ ο Κολιοφούκας μπλόκαρε σταθερά 
το γύρισμα του Κατσιαμήτα, και τρία λεπτά 
αργότερα ο Παπατολίκας ενστικτωδώς με 
το δεξί πόδι απέκρουσε το πλασέ του Παπα-
δημητρίου και πάλι από κοντά.
Ο Κιλκισιακός είχε κλείσει στο μισό γήπεδο 
τον Πιερικό που προσπαθούσε μόνο στη 
κόντρα να απειλήσει. Στο 77’ ο Ματεντζίδης 
ανέτρεψε έξω από τη περιοχή τον Κοκονόζι 
με τον διαιτητή να τον αποβάλλει με κόκ-
κινη κάρτα.
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Κιλκι-
σιακός ήταν αυτός που πίεζε, και στο 90’ 
έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, 
όμως ο Καθάριος με πλασέ από το ύψος του 
πέναλτι νικήθηκε από τον Παπατολίκα.

1ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Απόλλων Παραλιμνίου-Μέγας Αλέξανδρος 
Ξηροποτάμου 2-0 
Νέστος Χρυσούπολης-Ελπίς Σκουτάρεως 
0-1 
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Ορφέας Ξάνθης 

1-1 
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Καβάλα 1-3 
ΑΕ Διδυμοτείχου-Άρης Αβάτου 0-0 
Αετός Ορφανού-Δόξα Προσκυνητών 3-2 

2ος όμιλος – 14η αγωνιστική 
Αγροτικός Αστέρας-Μακεδονικός 0-2 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Άρης Παλαιοχωρίου 1-1
Ηρακλής-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 2-0 
Καμπανιακός-Εδεσσαϊκός 1-2 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-ΑΟ Καρδίας 1-0 
Νάουσα-ΑΕ Καρίτσας 1-0 
Αλμωπός Αριδαίας-Κιλκισιακός 0-3 
Ρεπό: Πιερικός

3ος όμιλος – 12η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου-ΑΕΠ Καραγιαννίων 2-1 
Νέος Αμφίλοχος-Αστέρας Παραποτάμου 2-1 
Τηλυκράτης Λευκάδας-Εθνικός Φιλιππιά-
δας 3-0 
Θεσπρωτός-Πανλευκάδιος 3-1 
ΑΕ Λευκίμμης-Καστοριά 3-0 
Δόξα Κρανούλας-Μακεδονικός Φούφα 0-0 
Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου

4ος όμιλος – 12η αγωνιστική
ΝΠΣ Βόλος-ΑΠΟ Βελούχι 5-1 
ΑΟ Σελλάνων-Οπούντιος Μαρτίνου 4-2 
Ρήγας Φεραίος-Αχιλλέας Φαρσάλων 0-0 
Αμβρυσσέας Διστόμου-ΓΣ Αλμυρού 0-2 
Αστέρας Ιτέας- ΑΟ Θήβα 2-1 
Διγενής Νεοχωρίου-Νίκη Βόλου 1-1 

Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

5ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Τσικλητήρας Πύλου-Παλληξουριακός 3-0 
Παναρκαδικός-Ζάκυνθος 1-0 
ΠΑΟ Βάρδας-Λεωνίδιο 1-0 
Διαγόρας Βραχνέικων-Καλαμάτα 0-2 
Αστέρας Βλαχιώτη-Αστέρας Αμαλιάδας 2-0 
Πανηλειακός-Αχαϊκή 1-0 

6ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Προοδευτική-ΑΟ Λουτράκι 0-0
ΑΟ Ζευγολατιού-Ρόδος 0-1 
Ιωνικός-Κερατσίνι 2-0 
Διαγόρας-Ασπρόπυργος 0-0 
Εθνικός-Πέλοπας Κιάτου 1-0 
Ρεπό: Ιάλυσος

7ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Πανθηραϊκός-Παναργειακός 1-2 
Αήττητος Σπάτων-Χαλκίδα 1-1 
Ερμής Κιβερίου-Τριγλία Ραφήνας 3-2
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Αιολικός 0-1 
Θύελλα Ραφήνας-Ταμυναϊκός 0-1 
Ρεπό: Ένωση Ερμιονίδας

8ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Ηρόδοτος-Ατσαλένιος 0-0 
ΑΕ Μυλοποτάμου-Κηφισιά 1-0 
ΟΦ Ιεράπετρας-Αιγάλεω 2-1 
Ηλυσιακός-ΑΟ Παλαιόχωρας 1-0 
Άγιος Ιερόθεος-Ερμής Ζωνιανών 1-0 

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

μόνος πρώτος ο ηρακλής
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Β
όλτα στην Ουαλία για την Μάντσε-
στερ Σίτι, η οποία διέλυσε (0-4) 
την Σουόνσι και πήγε στις 15 σερί 
νίκες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ στο 

αγγλικό ποδόσφαιρο.
Οτι θα πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει 
να θεωρείται δεδομένο, αφού έχει κατα-
φέρει να πάει στο +11 από Δεκέμβριο 
μήνα. Το θέμα, επομένως, δεν είναι αυτό 
αλλά αν και πότε θα χάσει ξανά βαθμούς. 
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κάνει 
πλάκα στο αγγλικό ποδόσφαιρο πλέον 
αφού έφτασε στις 15 σερί νίκες, επίδοση 
ρεκόρ γενικά στη λίγκα και όχι μόνο στην 
Premier League, ρίχνοντας μια 4άρα και 
στην τελευταία Σουόνσι.
Εχοντας περάσει από το Old Trafford πριν 
λίγες μέρες, οι Citizens πήγαν στην Ουαλία 
με στόχο να καθαρίσουν ξεκούραστα και 
το έκαναν. Ο Νταβίντ Σίλβα, άλλωστε, είναι 
σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διά-
στημα και το απέδειξε ξανά, ανοίγοντας το 
σκορ στο 27’ μετά την σέντρα του Μπερ-
νάρντο Σίλβα. Λίγα λεπτά μετά, στο 34’, η 
εκτέλεση φάουλ του Ντε Μπρόινε από πλά-
για θέση είχε ως αποτέλεσμα το 0-2, με την 
ομάδα του Γκουαρντιόλα να έχει καθαρίσει 
από το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, ήταν 
καθαρό δικό της θέμα το αν θα έβαζε ή όχι 
άλλα γκολ. Και επέλεξε, όπως φάνηκε, να 
τα βάλει. Στο 52’ οι Στέρλινγκ-Νταβίντ Σίλβα 
συνεργάστηκαν άψογα και ο Ισπανός με 
ωραία τελείωμα έκανε το 0-3, για να κλεί-
σει η βραδιά με το 0-4 από τον Αγκουέρο 
στο 85’. Να περάσει ο επόμενος...

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 
Μπόρνμουθ 1-0
Στο χιονισμένο «Ολντ Τράφορντ» οι Κόκ-
κινοι Διάβολοι δεν ήταν καλοί κόντρα στην 
Μπόρνμουθ. Πήραν όμως το τρίποντο και 
παραμένουν 2οι στο -11 από την κορυφή.
Οι οπαδοί της ήθελαν κάτι καλύτερο. Μετά 
την ήττα στο ντέρμπι, η Γιουνάιτεντ ανα-
ζητούσε ένα ξέσπασμα στο χιονισμένο 
γήπεδό της. Αυτό κόντρα στην Μπόρνμουθ 
δεν ήρθε. Ηρθε τουλάχιστον το τρίποντο. 
Εστω και με το ελάχιστο 1-0 και δίχως να 
παίξουν καλή μπάλα, οι Κόκκινοι Διάβολοι 
παρέμειναν στο -11 και διατηρήθηκαν με τη 
σειρά τους στο +3 από την 3η θέση.
Ο Λουκάκου σκόραρε με κεφαλιά στο 
25’ το ένατο φετινό του, ενώ οι γηπεδού-

χοι άγγιξαν σε δύο ακόμα περιπτώσεις το 
γκολ. Στο 60’ δεν υπάρχει αυτό που έχασε 
ο Μαρσιάλ σε κενή εστία, με τον Ράσφορντ 
(72’) να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Η 
αλήθεια είναι όμως ότι η Μπόρνμουθ είχε 
τις στιγμές της προς το φινάλε, γνωρίζο-
ντας τελικά την πρώτη ήττα έπειτα από σερί 
τεσσάρων εξορμήσεων.

Γουέστ Χαμ - Αρσεναλ 0-0
H Γουέστ Χαμ βρέθηκε μια ανάσα από δεύ-
τερο διαδοχικό τρίποντο σε λονδρέζικο 
ντέρμπι, αλλά το δοκάρι της έβαλε φρένο. 
Τα Σφυριά έμειναν στο μηδέν με την Αρσε-
ναλ, πήραν βαθμολογική ανάσα, ενώ 
έστειλαν τους Κανονιέρηδες στην 7η θέση. 
Ακόμα μια κακή εμφάνιση για την ομάδα 
του Βενγκέρ και χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός πως οκτώ ομάδες έχουν περισσό-
τερους βαθμούς εκτός έδρας από αυτή (9 
βαθ.). Οι Κανονιέρηδες μπήκαν πιο δυνατά 
στο ματς, πίεσαν με τον Αλέξις, ενώ είχαν 
δοκάρι με τον Ιβόμπι. Οι γηπεδούχοι ισορ-
ρόπησαν και σημείωσαν γκολ με τον Αρνα-
ούτοβιτς, το οποίο όμως σωστά ακυρώ-
θηκε ως οφσάιντ. Η ομάδα του Αλσατού 
ήταν πιο επιθετική στην επανάληψη, αλλά 
τόσο ο Ζιρού όσο και ο Οζίλ έχασαν καλές 
ευκαιρίες να βρουν δίχτυα. Στο 74ο λεπτό 
ο Γερμανός νικήθηκε από τον Αντριάν, για 
να φτάσουμε στο 90ο λεπτό και στη φάση 
του ματς. Ο Τσιτσαρίτο βρέθηκε σε θέση 
βολής έκανε το σουτ, η μπάλα τράνταξε το 
οριζόντιο δοκάρι, αλλά δεν πέρασε ποτέ 
τη γραμμή...

Τετράδα οι Σπερς!
Η Τότεναμ βρίσκει ρυθμό, πέτυχε τη δεύ-
τερη διαδοχική της νίκη και πάτησε ξανά 
τετράδα. Οι Σπερς επικράτησαν 2-0 της 
Μπράιτον χωρίς να ιδρώσουν, ενώ αν 
ήταν πιο αποτελεσματικοί θα είχαν πετύ-
χει περισσότερα τέρματα. Οι γηπεδούχοι 
μπήκαν δυνατά, πίεσαν, αλλά Σον και Κέιν 
δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Η κατοχή 
ήταν συντριπτική για τους Λονδρέζους 
(80%) και στο 40’ ήρθε το γκολ με σέντρα 
σουτ του Οριέ! Η Μπράιτον ήταν ανύπαρ-
κτη επιθετικά και η πρώτη φάση ήρθε στο 
70’, αλλά το σουτ του Χέμεντ μπλόκαρε ο 
Γιορίς. Ο Κέιν είδε το σουτ να βρίσκει το 
δοκάρι, ενώ στο 87’ ο Σον διαμόρφωσε 
το 2-0!

Κάνει πλάκα και γράφει 
ιστορία η Σίτι!

Η Μπαρτσελόνα άφησε πίσω τις δυο 
διαδοχικές ισοπαλίες, πέρασε από 
το Μαδριγάλ και με το 2-0 επί της 
Βιγιαρεάλ βρέθηκε στο +5 από τη 
Βαλένθια. Αλλαξε το ματς η αποβολή 
του Ράμπα.  

 

Η 
Μπαρτσελόνα έβαλες τέλος στις... 
γκέλες, πέρασε από το Μαδριγάλ 
και πήρε ανάσα! Οι Καταλανοί ε-
πικράτησαν 2-0 της Βιγιαρεάλ και 

βρέθηκαν στο +5 από τη Βαλένθια. Ο Μέσι 
έφτασε τα 49 γκολ στο 2017, περισσότερα 
από κάθε άλλο παίκτη στα top five ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα. Σημείο - κλειδί για 
την εξέλιξη του ματς η αποβολή του Ράμπα 
στο 60’.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά 
στο ματς και στο 4ο λεπτό έφτασε 
μια ανάσα από το γκολ, αλλά 
η κεφαλιά του Πικέ τράνταξε 
το δοκάρι. Η Βιγιαρεάλ αντέ-
δρασε και στο 16’ ο Σορι-
άνο... υποχρέωσε τον Τερ 
Στέγκεν σε απίθανη επέμ-
βαση. Οι φιλοξενούμενοι 
είχαν τον έλεγχο, την κατοχή, όχι 
όμως και την ουσία. Ο Μέσι προ-
σπάθησε με ατομικές ενέργειες, αλλά δυο 
φορές τα σουτ κατέληξαν άουτ. Ο τραυ-
ματισμός του Σεμέδο στο 48’, έφερε την 
είσοδο του Καστιγιέχο. Οι γηπεδούχοι έγι-
ναν πιο επιθετικοί, αλλά τα κενά στον άξονα 
ήταν περισσότερα. Ο Πάκο μπήκε στο 58΄ 
και οι Καταλανοί έκαναν δυο φάσεις σε ένα 
λεπτό! Ο ίδιος δεν μπόρεσε να κερδίσει 
τον Ασένχο, ενώ το πλασέ του Μέσι κατέ-
ληξε μόλις άουτ. Στο 60ο λεπτό ο Ράμπα... 
πρόδωσε την ομάδα του, αφού με «δολο-
φονική» προβολή στον Μπουσκέτς αντί-
κρισε την κόκκινη κάρτα. Η Μπαρτσελόνα 
έστειλε... μήνυμα στο 67’ με το δοκάρι του 
Σουάρες και πέντε λεπτά αργότερα ήρθε το 
γκολ! Υπέροχη ασίστ του Πάκο, ο Ουρου-
γουανός πέρασε τον Ασένχο και πέτυχε το 
1-0. Στο 81’ ο Σουάρες έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία να σκοράρει ξανά, αφού το πλασέ κατέ-
ληξε άουτ. Στο 83’ ο Μέσι σφράγισε τη νίκη, 
αφού με υπέροχο πλασέ διαμόρφωσε το 
2-0.

Λεβάντε - Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2
Κάτι που είχε να συμβεί από τις 14 Οκτω-

βρίου συνέβη στην Αθλέτικ, η οποία επι-
κράτησε με γκολ στο φινάλε στην Βαλέν-
θια της Λεβάντε. Η ομάδα του Κούκο Θιγά-
ντα πέτυχε με αυτόν τον τρόπο μόλις το 
δεύτερο διπλό στο πρωτάθλημα και πήρε 
μικρή ανάσα ανεβαίνοντας λίγο στη βαθμο-
λογία. Υστερα από το καθαρό πέναλτι του 
Τόνιο στον Ντε Μάρκος ο Αντούριθ άνοιξε 
το σκορ στο 5’ για τους Βάσκους με τις δύο 
ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 
0-1. Στο δεύτερο μέρος, το τελικό αποτέλε-
σμα διαμορφώθηκε από δύο αυτογκόλ. Στο 
73’ ο Αϊμερίκ Λαπόρτ έκανε το 1-1 αλλά στο 
79’ ο Ποστίγο χάρισε στην Αθλέτικ τη νίκη 
για το τελικό 1-2.

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μάλαγα 0-2
Σπουδαία νίκη πήρε η Μάλαγα στο «Ανο-

έτα» φτάνοντας στο τελικό 2-0 επί της 
Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 15η αγωνι-

στική της La Liga, ώστε να συνε-
χίσει την προσπάθεια επιβίω-
σης η ομάδα του Μίτσελ.
Η Σοσιεδάδ ήταν εκείνη 
που στα πρώτα λεπτά έχασε 
ευκαιρίες για γκολ και κυρίως 

είχε μεγάλη στιγμή με τον 
Οϊαρθάμπαλ σε κεφαλιά που 

έπιασε ολομόναχος στο 10ο λεπτό, 
ωστόσο, το ημίχρονο έκλεισε με τη Μάλαγα 
μπροστά στο σκορ.
Στο 22’, ο Ρούγι ανέτρεψε τον Μπόρχα Μπα-
στόν που όμως έμεινε όρθιος, συνέχισε, 
πλάσαρε για να δει τον Γιορέντε να διώχνει 
πριν την τελική γραμμή, ωστόσο, δεν υπάρ-
χει πλεονέκτημα σε πέναλτι κι έτσι ο ρέφερι 
σταμάτησε τη φάση για να δείξει την άσπρη 
βούλα. Από εκεί, ο Μπαστόν δεν αστόχησε 
κι έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.
Η Σοσιεδάδ έπρεπε ν’ αντιδράσει, έπρεπε 
να κινηθεί και να τρέξει όπως το έκανε και 
πριν από το γκολ των αντιπάλων και έχασε 
τεράστια ευκαιρία στο 52’, με τον Γουίλιαμ 
Ζοσέ να κάνει κακό κοντρόλ στην περιοχή, 
να σουτάρει όπως – όπως και να βλέπει τη 
μπάλα να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι και 
να φεύγει άουτ.
Αφού δεν σκόραρε σ’ εκείνη τη στιγμή, ο 
Γουίλιαμ Ζοσέ έκανε χέρι στην περιοχή σε 
εκτέλεση φάουλ, ο διαιτητής έδειξε την 
άσπρη βούλα κι από εκεί, αν και ο Μπόρχα 
Μπαστόν δεν βρήκε στόχο, ήρθε ο Κάστρο 
από το «ριμπάουντ» να γράψει το τελικό 
2-0.

Διπλό και στο +5 η 
Μπαρτσελόνα!
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Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ όμως έκανε 
την πρώτη της ανατροπή στο φετινό 
πρωτάθλημα και παρέμεινε στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας. Άνοιξε το σκορ ο Μιγκελίτο 
στο 28’, ισοφάρισε ο Φλοριάν στο 30’ και ο 
Τριτσκόφσκι στο 51’ διαμόρφωσε το τελικό 
Ολυμπιακός–ΑΕΚ 1-2

Ο 
Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που δημιούργησε 
τις καλύτερες φάσεις στα πρώτα στάδια του 
αγώνα. Στο 4’ ο Πεχλιβάνης στην αντεπίθεση 
ξεπέρασε τα εμπόδια των αμυντικών της ΑΕΚ 

και έκανε το σουτ απέναντι στον Πάμπλο με την μπάλα 
να καταλήγει άουτ.
Στην επόμενη αξιόλογη φάση ο Σωτηρίου επιχείρησε 
σουτ με τον Πάμπλο να μαζεύει. Οι φιλοξενούμενοι 
προσπάθησαν να αντιδράσουν με τις προσπάθειες των 
Λαρένα και Νέλσον να βρίσκουν στόχο με τους γηπε-
δούχους να κυνηγούν το γκολ με το στοιχείο του αιφνι-
διασμού.
Στο 28’ οι Μαυροπράσινοι άνοιξαν το σκορ με τον 
Μιγκελίτο που τροφοδοτήθηκε από τον Τόρες 
και απέναντι από τον Πάμπλο σκόραρε με 
πλασέ.
Η… απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση 
καθώς ο Φλοριάν με την πλάτη στην 
εστία αξιοποίησε την πάσα του Τομάς 
στην περιοχή, γύρισε και με πλασέ ισο-
φάρισε σε 1-1. Οι Λαρνακείς επιδίωξαν 
να κάνουν την ανατροπή από το πρώτο ημί-
χρονο όμως οι προσπάθειες των ποδοσφαιρι-
στών του Ιμανόλ Ιδιάκεθ.
Η ΑΕΚ εμφανίστηκε με περισσότερη διάθεση στο δεύ-
τερο μέρος ασκώντας πίεση στα καρέ του Ολυμπιακού. 
Στο 51’ o Tριτσκόφσκι στο 51’ από διαγώνια θέση στην 
περιοχή έκανε το 1-2.
Οι Λαρνακείς στη συνέχεια δημιούργησαν ευκαιρίες για 
να… σκοτώσουν το ματς με τον Ολυμπιακό να παραμέ-
νει μέχρι τέλους στο ματς απόρροια του σκορ.
Το 1-2 παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα του διαιτητή με την ΑΕΚ να σημειώνει την 11η νίκη 
στο πρωτάθλημα παραμένοντας στην κορυφή της βαθ-
μολογίας.

Ανόρθωση-Αλκή 2-1: Της αρέσουν τα θρί-
λερ…
Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, η Αλκή ήταν 
η ομάδα που βρήκε την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, 
ωστόσο ο Φαμπρίτσιο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί 

την άστοχη έξοδο του Αρούς. Στη συνέχεια η Ανόρθωση 
ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, 
ήταν η ομάδα που έφτιαξε τις ευκαιρίες και έφτασε πολύ 
κοντά στο τέρμα.
Οι πολύ καλές ευκαιρίες για την Ανόρθωση, δεν έφεραν 
το ποθούμενο για την ομάδα που ήταν το τέρμα. Συνο-
λικά η «Μεγάλη Κυρία» δημιούργησε οκτώ τελικές προ-
σπάθειες, ωστόσο η αστοχία των επιθετικών της και η 
πολύ καλή απόδοση του Πάρντο και των αμυντικών του, 
στέρησαν από την Ανόρθωση το γκολ.
Στο 22’ ο Σισέ με πλασέ εντός της περιοχής θα στείλει 
την μπάλα άουτ, ενώ στο 29’ ο Καμαρά αμαρκάριστος 
μέσα στην περιοχή δεν θα καταφέρει να σταματήσει την 
μπάλα και να εκτελέσει, κάτι που κατάφερε ο Αράζ στο 
31’, ωστόσο το σουτ του Αζέρου εντός της περιοχής θα 
καταλήξει άουτ.
Στο 37’ η Αλκή θα απωλέσει τετ-α-τετ με τον Ντουβε-
ντρού, με τον Αρούς να αποκρούει. Το τέλος του ημιχρό-
νου βρήκε την Ανόρθωση να χάνει νέα διπλή ευκαιρία, 
όμως το σουτ του Ράγιος απόκρουσε ο Πάρντο, με τον 
Καμαρά στην επαναφορά να επιχειρεί το πλασέ και τον 

Ντιακιτέ να απομακρύνει πάνω στη γραμμή του 
τέρματος.

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης 
ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Η Αλκή 
στο 53’ πάγωσε το «Αντώνης Παπαδό-
πουλος». Ο Ντικρουζιά με πανέμορφο 
σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Αρούς σημειώ-

νοντας το 0-1. Από το γκολ της Αλκής και 
έπειτα, το παιχνίδι απόκτησε ένα άναρχο 

ρυθμό.
Η Ανόρθωση τα έδωσε όλα για την ισοφάριση, ενώ η 

Αλκή ήταν κίνδυνος θάνατος στις αντεπιθέσεις. Στο 63’ ο 
Σεμέδο θα χάσει μοναδικό τετ-α-τετ, με την Ανόρθωση 
στο 73’ να φέρνει το παιχνίδισ τα ίσα. Ο Σισέ λίγο έξω 
από τη μεγάλη περιοχή, με σουτ θα σημειώσει ένα πανέ-
μορφο γκολ και θα ισοφαρίσει για την Ανόρθωση.
Η ισοφάριση έδωσε ακόμα πιο άγρια ομορφιά στο παι-
χνίδι με τις δύο ομάδες να μπορούσαν για τη νίκη. Η 
Αλκή στο 81’ μπορούσε να πάρει εκ νέου προβάδισμα, 
όμως το σουτ του Φαμπρίτσιο απόκρουσε ο Αρτυματάς 
σε κόρνερ.
Η λύτρωση για την Ανόρθωση ήρθε στις καθυστερή-
σεις. Ο Αράζ με σουτ έξω από την περιοχή,έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Πάρντο εν μέσω πραγματικής 
αποθέωσης.
Στις καθυστερήσεις η Αλκή θα μπορούσε να ισοφαρίσει, 
όμως το σουτ του Ντουβεντρού εντος της περιοχής δεν 
βρήκε στόχο.

αθλητικά

ολυμπιακός-αεκ 1-2

Πρώτη και με ανατροπή 

Με γοργό ρυθμό μπήκαν στο παιχνίδι οι δύο ομάδες με τον 
Ερμή να δείχνει πρώτος τις επιθετικές του διαθέσεις όταν στο 3’ ο 
Τσούμου με σουτ από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ.
Άμεση ήταν η απάντηση των φιλοξενούμενων όταν στο 4΄ο Ζαλτ 
μετά από κάθετη μπαλιά του Ασαμόα δεν κατάφερε να νικήσει στο 
τετ-α-τετ τον Αραμπατζή στέλνονταν την μπάλα ελάχιστα άουτ.
Στο 6’ ο Ερμής απείλησε εκ νέου με τον Κωνσταντίνου για να ανοί-
ξει το σκορ στο 10’ με δυνατό σουτ εντός περιοχής ο Ζαχάρια, 
γράφοντας το 1-0 για την ομάδα της Αραδίππου.
Το γκολ έδωσε νέο αέρα στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του 
Ερμή, ωστόσο δεν άλλαξε τις ισορροπίες καθώς και οι δύο ομάδες 
συνέχισαν να παίζουν δυνατό και γρήγορο ποδόσφαιρο και στο 
δεύτερο δεκάλεπτο. Φλύαρη ωστόσο ήταν η κατοχή της μπάλας 
από τους ποδοσφαιριστές της Δόξας μέχρι το ημίωρο, οι οποίοι 
δεν κατάφεραν να διασπάσουν την καλά διαταγμένη άμυνα των 
γηπεδούχων.
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία κραυγαλέα ευκαιρία για την 
Δόξα όταν στο 45’+1’ ο Σαντίκ έστειλε την μπάλα πρώτα στον Αρα-
μπατζή και μετά στο αριστερό κάθετο δοκάρι.
Στην επανάληψη το παιχνίδι συνεχίστηκε από εκεί που έμεινε με 
την Δόξα να πιέζει ψηλά τους ποδοσφαιριστές του Ερμή ψάχνοντας 
για το γκολ της ισοφάρισης.
Δύο σουτ του Ασαμόα ένα στο 48’ και ένα στο 54’ δεν βρήκαν 
στόχο. Στο 56’ ο Άλεξ Κωνσταντίνου έπιασε ένα δυνατό σουτ για 
λογαριασμό του Ερμή από μακριά, αλλά και αυτό ήταν άστοχο.
Η Δόξα συνέχισε να έχει την υπεροχή στις κινήσεις του παιχνι-
διού και έφτασε στην ισοφάριση στο 74’ με άψογο κατέβασμα και 
πλασέ του Σαντίκ εντός περιοχής.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε εκ 
νέου με τις δύο ομάδες να ανοίγονται και την Δόξα να καταφέρ-
νει να ανατρέπει το σκορ και να πετυχαίνει στο 87’ το 1-2 με τον 
Ασαμόα.

ερμής-δόξα 1-2
Ανατροπή, διπλό και εξάδα! 
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αθλητικά
μπάμπεργκ - ολυμπιακός 67-65

Έβγαλε τα μάτια του στο φινάλε

Οι ερυθρόλευκοι παρά τις σημαντικές τους απουσίες είχαν τον έλεγχο του αγώνα φτάνοντας να 
προηγηθούν ακόμη και με 10 πόντους (52-62 στο 34’), αλλά στο τελευταία έξι λεπτά δέχθηκαν 
σερί 15-3 (!!!) - Παρόλα αυτά είχαν την τελευταία επίθεση, όμως τους...έμεινε η μπάλα στα χέρια 

Έ
να δικό του παιχνίδι έχασε ο Ολυμπιακός, 
που κατάφερε να ηττηθεί με 67-65 στην έ-
δρα της Μπάμπεργκ, συνεχίζοντας την αρ-
νητική παράδοση που τον θέλει να μην κερ-

δίζει ποτέ στη Γερμανία!
Μετά από ένα κλειστό πρώτο δεκάλεπτο, που 
βρήκε τους Γερμανούς μπροστά με 15-14, οι 
ερυθρόλευκοι με μπροστάρη τον Γουίλ-
τζερ έτρεξαν ένα σερί 4-16 και έφτα-
σαν τη διαφορά στους 11 πόντους 
(19-30) και παρόλο που η Μπά-
μπεργκ μείωσε κάποια στιγμή σε 
28-32, έκλεισαν το ημίχρονο στο 
+8 (32-40).
Η τρίτη περίοδος, δεν άλλαξε κάτι με 
τον Ολυμπιακό να έχει απάντηση σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια των Γερμα-
νών να μειώσουν και με συνεχόμενα τρί-
ποντα (στα μέσα της 3ης περιόδου) κράτησαν τη 
διαφορά (50-58). 
Με την έναρξη της δ’ περιόδου τίποτα δεν προμή-
νυε ότι θα άλλαζε, καθώς με καλάθι του Παπαπέ-
τρου στο 34’ οι ερυθρόλευκοι ήταν και πάλι στο 

+10 (52-62). Εκεί όμως ήρθε η ολική κατάρρευση.
Ράιτ και Ρούμπιτ έριξαν τη διαφορά στους 5 
πόντους και στη συνέχεια ο Χάκετ με εκπληκτι-
κές άμυνες και προσωπικά καλάθια έφερε το ματς 
αρχικά στην ισορροπία (62-62) στο 36’30’’ και στο 
65-62 στο 27’ με τρίποντο του Ράιτ! 

Ακολούθησαν συνεχόμενες άστοχες επιθέ-
σεις με τον Χίκμαν να διαμορφώνει το 

67-62 στο 38’45’’ και τον Στρέλνιεκς 
να κρατά ζωντανό τον Ολυμπιακό 
με τρίποντο στο 40’’ πριν το τέλος 
του αγώνα (67-65). Η Μπάμπεργκ 
αστόχησε στην τελευταία επίθεση 
κι ο Ολυμπιακός είχε 10’’ για να 
στείλει το ματς στην παράταση ή να 

νικήσει, ωστόσο ότι κι αν είχε σχεδι-
άσει ο Σφαιρόπουλος δεν βγήκε ποτέ 

στο γήπεδο, με τους ερυθρόλευκους να 
μην μπορούν να εκτελέσουν σουτ και την Μπά-

μπεργ να πανηγυρίζει τη νίκη!
Με αυτή την ήττα η ομάδα του Σφαιρόπουλου 
έπεσε στο 9-3, ενώ η Μπάμπεργκ ανέβηκε στο 6-6.
Δεκάλεπτα: 15-14, 17-26, 18-18, 17-7

παοκ-λούντβιγκσμπουργκ 63-83
Διαιτησία και νεύρα έφεραν 
την 6η ήττα!

Η 
Λούντβιγκσμπουργκ 
υποχρέωσε στην 6η 
ήττα τον ΠΑΟΚ στο 
Basketball Champions 

League, αφού εκμεταλλεύτηκε 
με τον καλύτερο τρόπο τα νεύ-
ρα των παικτών της ομάδας του 
Παπαθεοδώρου από τις διαιτη-
τικές αποφάσεις και τον νίκησε 
με 83-63. Στο 7-1 ο «δικέφαλος 
του Βορρά» ανέβηκαν στο 7-1 
οι Γερμανοί.
Για τους νικητές ο Γουίλκαπ 
μέτρησε 18, ενώ ο Κατσίβελης 
για τους ηττημένους είχε 16.
Ο ΠΑΟΚ είχε 2/2 τρίποντα στο 
ξεκίνημα και με τους Τζόουνς 
και Μαργαρίτη έγραψε το 6-2. 
Η Λούν τβιγκσμπουργκ δεν 
άφησε την ελληνική ομάδα να 
ξεφύγει και με τον Βαλεσκόφ-
σκι πέρασε μπροστά στο 5’ (10-
11). Η ομάδα του Παπαθεοδώ-
ρου πήρε ξανά το προβάδισμα, 
αφού ο Κόνιαρης έκλεψε και 
άφησε την μπάλα στο καλάθι 
για το 19-18 στο 8’. O Έλληνας 
γκαρντ ήταν αυτός που διαμόρ-
φωσε το σκορ δεκαλέπτου (23-
23) με δύο ελεύθερες βολές.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 
δυνατά στο δεύτερο δεκάλε-
πτο και με ένα 4-0 έγραψαν το 
23-27 στο 11’. Oι γηπεδούχοι 
αντέδρασαν γρήγορα και ευτύ-
χησαν να προηγηθούν με τον 
Κατσίβελη (31-30). Οι Γερμανοί 
προηγήθηκαν με τις δύο βολές 
του Κουκ, αλλά ο Κατσίβελης 
με τρίποντο έγραψε το 37-36. 
Το σύνολο του Παπαθεοδώρου 
πήγε στα αποδυτήρια στο +1, 
αφού ο Τίμαν έβαλε 1/2 βολές 
για το 48-47 μετά από αντια-
θλητικό φάουλ (λανθασμένη 
απόφαση του διαιτητών που 
προκάλεσε αντιδράσεις στην 
κερκίδα) που χρεώθηκε ο Μαρ-
γαρίτης. Ο ΠΑΟΚ είχε 5/9 τρίπο-
ντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ 
μέτρησε 15/21 βολές.
Οι δύο ομάδες δεν σκόραραν 
στα πρώτα δύο λεπτά του δεύ-
τερου ημιχρόνου, μέχρι ο Βαλε-

σκόφσκι να βρει στόχο (23’, 
48-49). Ο Μαργαρίτης έβαλε 
τους πρώτους πόντους του 
ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, 
αφού σκόραρε στο 25’ για το 
50-50. Οι φιλοξενούμενοι σκό-
ραραν με τον Έβανς και έγραψαν 
το 55-58 στο 28’, αναγκάζοντας 
τον Παπαθεοδώρου να καλέσει 
timeout.
Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν 
για 8 πόντους (55-63) στο 33’ 
με τον Γουόλκαπ. Η γερμανική 
ομάδα κατάφερε να επιβάλλει 
τον ρυθμό της στο υπόλοιπο της 
περιόδου και να φτάσει στην 
τελική επικράτηση με 83-63, 
ενώ λίγο έλειψε να πιαστούν 
στα χέρια ο Τζόουνς με τον 
Κουκ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε μόλις 15 
πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο ΠΑΟΚ είχε πολλά παράπονα 
από την διαιτησία και το έδειχνε 
συνεχώς από τις αντιδράσεις 
των παικτών του κατά τη διάρ-
κεια του ματς.
ΝΙΚΗΣΕ Γ ΙΑΤΙ: Η Λούν τβι-
γκσμπουργκ έκανε λιγότερα 
λάθη από τον ΠΑΟΚ (19 έναντι 
14), μάζεψε περισσότερα ριμπά-
ουντ (43 έναντι 32), ενώ εκμε-
ταλλεύτηκε τον εκνευρισμό των 
παικτών του «δικεφάλου του 
Βορρά» από τα σφυρίγματα των 
διαιτητών, αλλά και το τραγικό 
δεύτερο ημίχρονο (15-36) της 
ελληνικής ομάδας.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: O Γου-
όλκαπ είχε 18 πόντους, 6 ριμπά-
ουντ και 5 ασίστ, ενώ μάζεψε 
23 βαθμούς στην αξιολόγηση. 
Ήταν ο κορυφαιός του ματς.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Τίμαν 
μέτρησε 10 πόντους και 9 
ριμπάουντ, βοηθώντας σ το 
διπλό της ομάδας του.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Χρυσικόπουλος δεν κατά-
φερε να βοηθήσει, αφού έμεινε 
άποντος με 0/3 σουτ εντός 
πεδιάς
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Οι Γερμανοί 
μετέτρεψαν το 55-63 σε 55-72 
στο 36’ και κλείδωσαν τη νίκη. 

ΑΕΚ για φίλημα

Μ
ετά από 13 χρόνια η ΑΕΚ νίκησε τον 
Ολυμπιακό με 66-62. Οι γηπεδού-
χοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των 
αντιπάλων τους, τους τραυματισμούς 

των Πρίντεζη και Μιλουτίνοφ και παίζοντας με 
όπλο τον... πληγωμένο τους εγωισμό από τα πρό-
σφατα άσχημα αποτελέσματα, πήραν μία σπουδαία 
νίκη που την επαναφέρει σε τροχιά «τετράδας». 
Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και φτά-
νοντας γρήγορα στο μπόνους των βολών προη-
γήθηκε με 9-2 (4') έχοντας για πρωταγωνιστή τον 
Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Τα γρήγορα δύο φάουλ του 
Βασίλη Σπανούλη τον έστειλαν στον πάγκο με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει δημιουργία στην «ερυ-
θρόλευκη» επίθεση.
Στη συνέχεια ο Ντούσαν Σάκοτα με δύο εύστοχα 
σουτ πίσω από τα 6.75 από τη μία πλευρά και ο 
Τζαμέλ ΜακΛιν από την άλλη σκόραραν με συνέ-

πεια κι έτσι το σκορ παρέμενε ισορροπημένο (33-
34, 17΄).
Τα προβλήματα του Ολυμπιακού στην έναρξη της 
τρίτης περιόδου αποτέλεσαν εμπόδιο για τους 
φιλοξενούμενους να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Η 
ΑΕΚ αντίθετα ακούμπησε τη μπάλα στους ψηλούς 
της (Μαυροειδής, Τζέιμς) και προηγήθηκε με 51-44 
(27'). 
Η άμυνα του Ολυμπιακού κράτησε τους γηπεδού-
χους χωρίς πόντο για 6:11 και με καλάθι του Χόλις 
Τόμπσον προηγήθηκε με 53-56 (34'). Οι παίκτες 
της ΑΕΚ αντέδρασαν και εκμεταλλευόμενοι συνε-
χόμενα λάθη των «ερυθρόλευκων» έτρεξαν σερί 
8-0 (61-56, 36΄). 
Τζέιμς και Γκριν με 4/4 βολές έβαλαν ξανά σε θέση 
οδηγού την ομάδα τους (65-62, 40') την ώρα που 
οι φιλοξενούμενοι έκαναν μπαράζ κακών επιλογών 
στην επίθεση.
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